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WSTĘP 
 

Strategia rozwoju Gminy Solec-Zdrój  jest strategią średnioterminową.  Obejmuje  ona okres 
2012-2020. Strategia rozwoju Gminy Solec –Zdrój zawiera trzy podstawowe elementy 
składowe: 

• Diagnoza sytuacji gminy w 2011 roku, 

• Wizja rozwoju gminy do 2020 roku, 

• Priorytety, cele i kierunki działań w gminie w latach 2012-2020, 

Strategia rozwoju gminy powstała wspólnym wysiłkiem wszystkich waŜnych środowisk 
lokalnych przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia do rozwoju oraz przestrzegania 
zasady partnerstwa. Prace nad Strategią prowadził zespół ekspertów Instytutu Gospodarki 
WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Siedzibą w Rzeszowie w składzie: dr Tomasz 
Soliński (szef zespołu), dr Robert Góra, dr Robert Pater. 
 Programowanie rozwoju gminy było realizowane metodą partnersko – ekspercką przy 
wykorzystaniu techniki moderacji wizualnej. Władze Gminy Solec – Zdrój  uznały bowiem, 
Ŝe proces planowania długofalowego rozwoju gminy powinien być wspierany zarówno przez 
konsultantów zewnętrznych, jak równieŜ przez lokalne grupy społeczne i gospodarcze. 
Wspólne było zatem przekonanie, iŜ do prac nad aktualizacją strategii naleŜy zaangaŜować 
takŜe liderów lokalnych. Grupę tę (Konwent strategiczny) zaprosił do współpracy  Adam 
Pałys  – Wójt Gminy Solec-Zdrój. W skład Konwentu Strategicznego, z uwagi na pełnioną 
rolę (organ decyzyjny i kreujący, którego członkowie biorą udział w warsztatach 
strategicznych oraz stają się faktycznymi współautorami dokumentu strategii rozwoju) weszli 
przedstawiciele władz samorządowych gminy, kluczowi radni i urzędnicy, reprezentanci sfery 
biznesu oraz lokalnych organizacji pozarządowych. 

Przyjęta metodyka procesu opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Solec - Zdrój 
w pełni oddaje oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój 
samorządów w Polsce.  

Zastosowana została forma warsztatu strategicznego dzięki której w kolejnych 
krokach następowało formułowanie  i uzgadnianie poszczególnych ustaleń strategii  rozwoju 
gminy. Kierunki rozwoju gminy zostały powiązane z celami Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do 2020 roku, z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego 2007-2013 oraz Sektorowymi Programami Operacyjnymi. 

WdroŜenie strategii rozwoju gminy opierać się będzie na wieloletnim programie 
inwestycyjnym. Zakłada się równieŜ  monitoring i ocenę  działań realizacyjnych. Pod 
wpływem zasadniczej zmiany sytuacji i warunków zewnętrznych moŜe ona ulegać 
modyfikacjom a takŜe rozwijaniu i wzbogacaniu zwłaszcza o nowe cele i kierunki działań 
oraz o nowe konkretne projekty i przedsięwzięcia. 



1. DIAGNOZA SYTUACJI STRATEGICZNEJ GMINY 

SOLEC - ZDRÓJ 
 
 

1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I POŁOŻENIE GMINY. 
 

 

Podział administracyjny 

Gmina Solec-Zdrój jest połoŜna w powiecie buskim, południowo-wschodniej części woj. 
świętokrzyskiego. Jest gminą o charakterze wiejskim, jedną z 8 gmin powiatu, w tym 7 
wiejskich. Według stanu na koniec 2010 r. zajmowała obszar o łącznej powierzchni 85 km2 
(8504 ha). Zdecydowaną większość powierzchni gminy zajmują uŜytki rolne (85%), na 
pozostałą powierzchnię składają się głównie lasy, stanowiące 8,3% powierzchni gminy. 
Solec-Zdrój jest jedną z dwóch najmniejszych gmin powiatu, mniejszą powierzchnię zajmuje 
jedynie gmina Tuczępy – 84 km2. W obrębie gminy znajduje się: 

• 19 sołectw. 

Rysunek 1: Powierzchnia gmin powiatu buskiego w km2 w 2010 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Gmina znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. 
Główny ośrodek gminy – miejscowość Solec-Zdrój połoŜona jest w jej centrum, na 
wysokości 160 m n.p.m. Miejscowość ta usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie (ok. 3 km) 
trasy Sandomierz-Kraków, w odległości ok. 80 km od Kielc i ok. 90 km od Krakowa. Solec-
Zdrój sąsiaduje od północnego wschodu z pasmem wzgórz Wzniesienia Wójczańsko-



Pińczowskiego. Sąsiednie gminy Solca-Zdroju to: Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn i 
Busko-Zdrój. 

Ludność 

Na koniec 2010 r. gmina Solec-Zdrój liczyła 4949 mieszkańców. Pod względem liczby 
mieszkańców przewyŜsza ona nieco mniejszą powierzchniowo gminę Tuczępy (3842 
mieszkańców) oraz większą powierzchniowo gminę Gnojno (4601 mieszkańców). W latach 
1995-2010 w gminie odnotowano ustawiczny spadek liczby ludności. Pod tym względem 
gmina nie odstaje znacząco od powiatu, w którym równieŜ obserwuje się niekorzystne 
zmiany demograficzne. Wyjątkiem w powiecie jest jedynie obszar wiejski gminy Busko-
Zdrój, w którym liczba ludności sukcesywnie wzrasta. RównieŜ jednak w podregionie 
sandomierskim, woj. świętokrzyskim, jak i całym regionie wschodnim występują negatywne 
tendencje w zakresie zmian ludności. W latach 1995-2010 spadek liczby mieszkańców w 
gminie wyniósł 5,6% (296 osób), podczas gdy średnio w powiecie było to 6,5%. Co więcej 
dynamika spadku nie stabilizuje się. W 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego wystąpił 
najostrzejszy spadek liczby mieszkańców licząc od 1995 r., wynoszący 0,8% w stosunku do 
roku poprzedniego, jednak w 2010 r. był on mniejszy, wynosząc 0,2%. MoŜna więc 
przypuszczać, Ŝe było to jednorazowe odchylenie od obserwowanej w ostatnich latach 
dynamiki spadku. W 2010 r. męŜczyźni stanowili 48,9% ludności gminy. W latach 2009-2010 
nieznacznie szybciej zmniejszała się populacja kobiet w gminie niŜ męŜczyzn. RóŜnice były 
jednak niewielkie. 

 

Rysunek 2: Zmiany ludności gminy Solec-Zdrój na tle powiatu 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Niekorzystny stan demograficzny gminy potwierdzają wskaźniki modułu gminnego. Gęstość 
zaludnienia w gminie Solec-Zdrój w 2010 r. wyniosła 58 osób na km2 powierzchni i od 2007 
r. spada. Zaludnienie jest równieŜ mniejsze niŜ przeciętnie w powiecie buskim (75 osób na 



km2), w którym takŜe z roku na rok jest ono coraz niŜsze. Solec-Zdrój charakteryzuje się 
zbliŜoną do średniej dla powiatu liczbą kobiet przypadającą na 100 męŜczyzn. W 2010 r. było 
to 105 kobiet. W latach 2009-2010 wskaźnik ten nieznacznie wzrósł (ze 104 w 2008 r.). 
Tendencją spadkową charakteryzuje się natomiast liczba małŜeństw przypadających na 1000 
ludności. Po wzroście w latach 2005-2007, w kolejnych latach wskaźnik ten spadał, choć 
coraz wolniej. W 2010 r. ukształtował się na poziomie 5,2 małŜeństw na 1000 ludności wobec 
5,8 przeciętnie w powiecie. 

 

Rysunek 3: Wskaźniki modułu gminnego w 2010 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W 2010 r. wyŜszy niŜ przeciętnie w powiecie był zarówno wskaźnik urodzeń Ŝywych, jak i 
zgonów na 1000 mieszkańców. Wskaźnik zgonów (14,8) dosyć znacznie przekraczał jednak 
wskaźnik urodzeń Ŝywych (10,4). W rezultacie przyrost naturalny był ujemny i, w 
przeliczeniu na 1000 ludności, niŜszy niŜ w powiecie. Wskaźnik ten wyniósł w 2010 r. -4,4 
wobec -3,3 w powiecie. W 2010 r. przyrost naturalny kobiet był mniejszy niŜ męŜczyzn, 
jednak z roku na rok sytuacja pod tym względem się zmienia. W powiecie bardziej 
negatywnie kształtuje się przyrost naturalny męŜczyzn. 



Rysunek 4. Przyrost naturalny na 1000 ludności 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Z tytułu migracji na pobyt stały ludność gminy Solec-Zdrój od kilku lat nie zmienia się 
znacząco. W latach 2009-2010 wystąpiło nawet dodatnie, choć niewielkie saldo migracji 
(wynoszące odpowiednio 9 i 12 osób). Spośród 44 wymeldowań w 2010 r. 19 osób 
wyemigrowało do miast, a 25 na wieś. Nie było wymeldowań na pobyt stały zagranicę. 

 

Rysunek 5. Saldo migracji w osobach 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 



Gmina Solec-Zdrój charakteryzuje się niŜszym od przeciętnej dla powiatu udziałem osób w 
wieku produkcyjnym1. W 2010 r. ludność w tym wieku stanowiła 60,8% ogółu ludności 
gminy (w powiecie odsetek ten wyniósł 61,9%) i wyniosła 3010 osób. Pozytywną informacją 
jest to, Ŝe w 2010 r. odsetek ten wzrósł (z 59,9% w roku poprzednim). Większość z osób w 
tym wieku – 59,6% – jest zaliczana do grupy mobilnej, pozostała część – niemobilnej. 
Odsetek osób w wieku mobilnym jest jednak nieco niŜszy niŜ w powiecie, gdzie wynosi 61%, 
co równieŜ niekorzystnie świadczy o sytuacji w gminie. 

Pozytywną informacją jest nieznacznie wyŜszy niŜ przeciętnie w powiecie odsetek osób w 
wieku przedprodukcyjnym. W 2010 r. wyniósł on 18,5% wobec 18% średnio w powiecie, tj. 
958 osób. Świadczy to o pewnym potencjale gminy na przyszłość, choć pod tym względem 
Solec-Zdrój nadal ustępuje dwóm innym gminom powiatu – gminie Gnojno i Tuczępy, w 
przypadku których odsetek ten wynosi ponad 19%. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
wyniósł w 2010 r. w Solcu-Zdroju 20,7% (1022 osoby). Tym samym był on nieco wyŜszy niŜ 
w powiecie (20,2%) i znacznie wyŜszy niŜ w kraju (16,9%). W czterech gminach powiatu był 
on jednak jeszcze wyŜszy. NiŜszy wskaźnik wystąpił w Busku-Zdroju, który jest jednak 
gminą miejsko-wiejską, a takŜe w Stopnicy i Tuczępach. 

Rysunek 6. Zmiany odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Struktura demograficzna kobiet według wieku produkcyjnego jest mniej korzystna niŜ 
męŜczyzn. Odsetek kobiet w wieku produkcyjnym wynosił w 2010 r. 54,6% (60,8% dla 
kobiet i męŜczyzn łącznie), 35,3% ogółu populacji kobiet było w wieku mobilnym, a 19,3% – 
niemobilnym. Odsetek kobiet w wieku przedprodukcyjnym był równieŜ niŜszy niŜ męŜczyzn 
i wyniósł 18,1%. Z kolei w wieku poprodukcyjnym odsetek ten był wyraźnie wyŜszy – 
27,2%. 

                                                             
1 Wiek produkcyjny rozumiany jest tu jako wiek od 18 do 59 lat w przypadku kobiet i od 18 do 64 lat w 
przypadku mężczyzn. Wiek mobilny oznacza wiek do 44 roku życia, natomiast od 45 roku życia zaczyna 
się wiek niemobilny. 



Tabela 1. Liczba ludności wraz z podziałem według wieku w 2010 r. 

 ogółem w wieku 

przedprodukcyjny

m 

w wieku 

produkcyjnym 

mobilnym 

w wieku 

produkcyjnym 

niemobilnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Powiat buski 37403 6433 13364 7526 10080 

Busko-Zdrój 16809 2754 6120 3706 4229 

Busko-Zdrój - 

miasto 9007 1347 3211 2182 2267 

Busko-Zdrój - 

obszar wiejski 7802 1407 2909 1524 1962 

Gnojno 2245 447 751 417 630 

Nowy Korczyn 3173 506 1118 601 948 

Pacanów 3968 679 1390 697 1202 

Solec-Zdrój 2530 459 894 488 689 

Stopnica 3889 690 1405 726 1068 

Tuczępy 1907 373 684 343 507 

Wiślica 2882 525 1002 548 807 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku 
produkcyjnym wyniósł w gminie w 2010 r. 64,4. Wskazuje to na wyraźne obciąŜenie 
demograficzne w Solcu-Zdroju, przeciętna dla powiatu wyniosła bowiem 61,6 osoby. Skala 
tego obciąŜenia nie jest jednak największa – cztery inne gminy wiejskie posiadają wyŜszy 
wskaźnik. Są to Pacanów, Gnojno, Tuczępy i Nowy Korczyn. Co więcej pozytywną 
informacją jest jego wyraźny spadek w ostatnich latach. W 2002 r. wynosił on 77,9 osób, 
natomiast w 2009 r. – 66,9 osób. 



Rysunek 7. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2010 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

PODSUMOWANIE 

Od 1995 r. w gminie Solec-Zdrój obserwuje się sukcesywny spadek liczby mieszkańców. Pod 
tym względem gmina charakteryzuje się zbliŜoną tendencją do tej obserwowanej przeciętnie 
w powiecie. Dynamika tego spadku waha się nieznacznie, nie wykazując wyraźnej tendencji 
do stabilizacji. W najbliŜszych latach najprawdopodobniej kontynuowany będzie ten 
niekorzystny trend demograficzny. Wskaźniki modułu gminnego na ogół kształtują się 
negatywnie. Przyrost naturalny jest ujemny, gminę cechuje niski wskaźnik małŜeństw i 
wysoki wskaźnik zgonów, przewyŜszający wskaźnik urodzeń Ŝywych. Od kilku lat obserwuje 
się stagnację w zakresie migracji. Wprawdzie w ostatnich dwóch latach saldo migracji było 
dodatnie, jednak na bardzo niskim, bliskim zeru poziomie. Struktura demograficzna pod 
względem ekonomicznych grup wieku jest równieŜ mniej korzystna niŜ w powiecie, który i 
tak na tle kraju wypada słabo. Gmina charakteryzuje się niŜszym od przeciętnej dla powiatu 
odsetkiem osób w wieku produkcyjnym oraz wyŜszym odsetkiem osób w wieku 
poprodukcyjnym. Pozytywną informacją jest wyŜszy od powiatowego, choć nieznacznie, 
udział osób w wieku przedprodukcyjnym, co stanowi pewien potencjał na przyszłość. 
Pomimo tego w gminie istnieje znaczne obciąŜenie demograficzne, niekorzystnie wpływające 
na dochody gminy, jak i jej potencjalny rozwój. Trendy demograficzne stawiają gminę w 
trudnej sytuacji, co moŜe hamować perspektywy jej rozwoju. 



Zagospodarowanie przestrzenne 

Według stanu na koniec 2010 r. w gminie Solec-Zdrój istniało 5 planów zagospodarowania 
przestrzennego – najwięcej spośród gmin wiejskich powiatu. Dodatkowo w stosunku do 2009 
r. sytuacja pod tym względem znacznie się poprawiła, przybyło bowiem 3 plany 
zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami to 
8490 ha. To niemal cała powierzchnia Solca-Zdroju, co w porównaniu do pozostałej części 
powiatu jest bardzo dobrym rezultatem. Jest to największa zarówno bezwzględnie, jak i 
procentowo powierzchnia objęta planami zagospodarowania przestrzennego w powiecie. 
Według stanu na koniec 2010 r. w gminie nie było gruntów rolnych ani leśnych, które zostały 
przeznaczone na cele nierolnicze lub nieleśne. 

Rysunek 8 Odsetek całkowitej powierzchni gminy objętej planami zagospodarowania 
przestrzennego i liczba planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

PODSUMOWANIE 

Według stanu na koniec 2010 r. niemal cała powierzchnia gminy objęta była planem 
zagospodarowania. To największy obszar spośród wszystkich gmin powiatu. 

 



Stan i ochrona środowiska 

Gmina Solec-Zdrój korzysta z jednej, biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości, według 
projektu, 564 m3 na dobę lub 1500 RLM2 (stan na koniec 2009 r.). Sytuacja pod tym względem nie 
zmieniła się od 2004 r. W latach 2004-2009 wzrosła jednak wielkość ścieków odprowadzanych 
ogółem – z 42,2 dam3 w 2004 do 65,9 dam3 w 2009 r. Wielkość ścieków oczyszczonych równieŜ 
wzrastała, jednak niewspółmiernie do skali wzrostu wielkości odprowadzanych ścieków. W 2004 r. 
oczyszczono (łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowoŜonymi) 42 dam3 odprowadzonych 
ścieków, natomiast w 2009 r. – 56 dam3. Odsetek ścieków oczyszczanych przez jedyną oczyszczalnię 
ścieków – biologiczną, z której gmina korzysta, w latach 2004-2009 zmniejszał się – z 94,8% w 2004 
do 83,5% w 2009 r. To najmniej korzystny rezultat wśród wszystkich gmin wiejskich powiatu, choć 
lepszy od (miejsko-wiejskiej) gminy Busko-Zdrój (80,2%). 

Tabela 2. Ścieki odprowadzane ogółem oraz oczyszczane w 2009 r. w dam3 

Jednostka 

terytorialna 

ścieki 

odprowadzone 

ogółem 

 

ścieki oczyszczane łącznie z wodami 

infiltracyjnymi i ściekami 

dowożonymi 

ścieki oczyszczane biologicznie i 

z podwyższonym usuwaniem 

biogenów w % ścieków ogółem 

POLSKA 1224650,6 1743721 96,3 

Region wschodni 165147,8 246366 99,7 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 29183,8 43103 100,0 

Podregion 53 7245,8 10543 93,2 

Powiat buski 1538,3 1946 82,5 

Busko-Zdrój  1277,0 1663 80,2 

Gnojno  11,0 11 100,0 

Nowy Korczyn  21,5 43 97,7 

Pacanów  55,0 54 96,4 

Solec-Zdrój  65,9 56 83,5 

Stopnica  70,9 77 97,3 

Tuczępy  11,0 11 90,9 

Wiślica  26,0 31 100,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

                                                             
2 Równoważna liczba mieszkańców (RLM) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń 
zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach 
odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. Za jednostkowy ładunek zanieczyszczeń 
pochodzący od jednego mieszkańca przyjęto 60 g O2 na dobę. Jeśli np. dla pozycji RLM wpisana jest liczba 
1000 oznacza to, że ta oczyszczalnia może oczyścić ścieki wytworzone przez 1000 osób. Źródło: 
www.stat.gov.pl 



W latach 2004-2009 ponad dwukrotnie wzrosła wielkość osadów ze ścieków wytworzonych 
w ciągu roku (wzrost z 16 t do 36 t). W całości były one wytworzone w rolnictwie. Wyraźną 
tendencję do ich wzrostu obserwuje się równieŜ w Busku-Zdroju. W badanym okresie w 
Solcu-Zdroju znacznie wzrosły ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu. Na 
wzrost ten składało się zwiększenie ładunków: 

• BZT5 – z 840 kg/rok do 1173 kg/rok, 

• ChZT – z 2003 kg/rok do 5059 kg/rok, 

• zawiesiny ogólnej – z 764 kg/rok do 950 kg/rok. 

Nie było ładunków azotu i fosforu ogólnego. W 2009 r. w stosunku do 2004 r. wielkość 
ładunków zanieczyszczeń łącznie wzrosła w gminie o 99,1%, wobec średniej 26,4% w 
powiecie. Spośród pozostałych gmin wiejskich powiatu wyŜsze ładunki w 2009 r. 
występowały w Stopnicy. 

W gminie Solec-Zdrój z oczyszczalni ścieków w 2009 r. korzystało 850 mieszkańców. 
Oznacza to 17,1% ogóły ludności gminy. To relatywnie niski odsetek na tle powiatu, gdzie 
wyniósł on 38,2%. Dodatkowo sytuacja pod tym względem nie zmieniła się od 2004 r. (poza 
wpływem negatywnych zmian demograficznych), podczas gdy w powiecie odsetek ten wzrósł 
o niemal 20 punktów procentowych. W porównaniu do pozostałych gmin wiejskich powiatu 
buskiego gmina równieŜ wypada słabo. Pod względem odsetka mieszkańców obsługiwanych 
przez oczyszczalnię ścieków Solec-Zdrój charakteryzuje się wyŜszym wskaźnikiem niŜ dwie 
gminy – Gnojno i Pacanów. Liczba mieszkańców obsługiwana przez oczyszczalnie jest 
natomiast niŜsza jedynie w Gnojnie. 

W 2010 r. w gminie Solec-Zdrój zebrano w ciągu roku 432,85 t zmieszanych odpadów 
komunalnych. Wielkość ta wzrasta od 2007 r., w samym 2010 r. zwiększyła się o 5,6%. 
Nieco ponad połowę tych odpadów w latach 2009-2010 r. zebrano wśród gospodarstw 
domowych. W 2008 r. (najnowsze dostępne dane) w składowiskach zdeponowano 100% 
zebranych odpadów. 

8231,7 ha spośród 8504 ha powierzchni gminy (96,8%) Solec-Zdrój było w 2010 r. obszarami 
prawnie chronionymi. W powiecie buskim łączny obszar prawnie chroniony stanowił 92,5% 
powierzchni. Jedynie gmina Tuczępy charakteryzowała się wyraźnie niŜszą niŜ pozostałe 
relatywną wielkością obszaru chronionego, w pozostałych gminach stanowił on ponad 90% 
powierzchni. Na obszary prawnie chronione Solca-Zdroju w 2010 r. składały się: 

• parki krajobrazowe – 518 ha, 

• rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody w parkach krajobrazowych – 9,6 ha, 

• obszary chronionego krajobrazu razem – 7710 ha, 

• uŜytki ekologiczne – 13,3 ha. 

W gminie zlokalizowane są dwa pomniki przyrody wprowadzone uchwałą rady gminy. 
Dodatkowo na terenie gminy występują tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 0,3 ha, 2 
cmentarze o powierzchni 2,6 ha. 



PODSUMOWANIE 

Powierzchnia gminy Solec-Zdrój jest waŜnym obszarem chronionego krajobrazu. Stan 
środowiska naturalnego gminy sprzyja lokowaniu w niej przedsiębiorstw turystycznych. 
Analiza zmian ochrony środowiska wykazała, Ŝe w latach 2004-2009 zmniejszał się odsetek 
ścieków oczyszczonych. 

Budownictwo mieszkaniowe 

Według danych z 2009 r. na 10 mieszkań przypadało przeciętnie 32 osoby w gminie Solec-
Zdrój. To bardzo zbliŜona wartość w stosunku do przeciętnej dla powiatu buskiego (31 osób). 
Liczba ta nie odbiega równieŜ znacznie od tej dla woj. świętokrzyskiego – 30 osób i kształtuje 
się nieco mniej korzystnie niŜ przeciętnie w kraju – 29 osób. W porównaniu do lat ubiegłych 
nie obserwuje się znacznych zmian tego wskaźnika (spadek o 1 osobę w stosunku do 2005 r.). 
ZbliŜona dynamika względnych zasobów mieszkaniowych występuje jednak równieŜ w 
Polsce. Liczba mieszkańców przypadających na 1 izbę w gminie równieŜ nie odbiega od 
średniej dla powiatu. W Solcu-Zdroju w 2009 była ona na poziomie przeciętnym dla powiatu 
i wyniosła 0,8. Od 2005 r. wartość ta nie zmieniła się w sposób znaczny. 

Tabela 3 Liczba ludności na 1 mieszkanie i na 1 izbę w 2009 r. 

 przeciętna liczba ludności na 1 mieszkanie przeciętna liczba ludności na 1 izbę 

POLSKA 2,87 0,77 

Region wschodni 3,08 0,80 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 3,01 0,82 

Podregion 53 - sandomiersko-jędrzejowski 3,14 0,82 

Powiat buski 3,12 0,78 

Busko-Zdrój 3,01 0,75 

Busko-Zdrój - miasto 2,74 0,70 

Busko-Zdrój - obszar wiejski 3,37 0,82 

Gnojno 3,26 0,87 

Nowy Korczyn 2,98 0,75 

Pacanów 3,08 0,83 

Solec-Zdrój 3,18 0,78 

Stopnica 3,33 0,84 

Tuczępy 3,64 0,80 

Wiślica 3,24 0,77 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W 2009 r. przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania w gminie wyniosła 86,7 m2. To 
więcej niŜ przeciętnie w powiecie (81,8 m2) i znacznie więcej niŜ w województwie. Spośród 



gmin wiejskich województwa Solec-Zdrój ustępował pod tym względem dwóm gminom – 
Tuczępy i Wiślica, w stosunku do pozostałych powierzchnia ta była większa. W latach 2005-
2009 obserwowaliśmy słabą, aczkolwiek pozytywną, tendencję rozwojową tej powierzchni, 
wyraŜającą się jej wzrostem (w 2005 r. wyniosła 86 m2). 

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w gminie Solec-Zdrój 
była w 2009 r. równieŜ nieco większa niŜ w przeciętnie w powiecie i wyniosła 27,3 m2 wobec 
26,3 m2 w powiecie (23,7 m2 w woj. świętokrzyskim i 24,6 m2 w kraju). W relacji do 
pozostałych gmin wiejskich powiatu pod tym względem Solec-Zdrój równieŜ ustępował w 
2009 r. dwóm gminom – Wiślica i Nowy Korczyn. W stosunku do pozostałych gmin 
wskaźnik ten był wyŜszy. W latach 2005-2009 analizowany wskaźnik w gminie Solec-Zdrój 
wzrósł o 0,9 m2. 

Rysunek 9. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem i w przeliczeniu na 1 osobę w 
2009 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W końcu 2009 r. odsetek mieszkań wyposaŜonych w podstawowe instalacje sanitarne na 
obszarze gminy Solec-Zdrój kształtował się na zróŜnicowanym poziomie na tle pozostałych 
obszarów wiejskich powiatu. W przypadku wodociągów wyniósł on 90,3% i był znacznie 
wyŜszy niŜ na obszarze wiejskim powiatu, gdzie wyniósł 84,3%. Był on równieŜ nieco 
wyŜszy od przeciętnej krajowej (89%). Jedynie dwie gminy wiejskie charakteryzowały się 
wyŜszym poziomem wskaźnika. Były to Wiślica (92,6%) i Tuczępy (90,7%). Dodatkowo w 
latach 2005-2009 wskaźnik ten wzrastał. Łazienkę posiada 63,7% mieszkań miasta Solec-



Zdrój wobec 66,6% w powiecie. Gmina wypada pod tym względem zarówno gorzej niŜ 
wszystkie gminy wiejskie, poza Gnojnem (54,4%), jak i w stosunku do obszaru wiejskiego 
gminy Busko-Zdrój. Wprawdzie jest to poziom nieco wyŜszy od przeciętnej dla obszaru 
wiejskiego województwa, jednak znacznie niŜszy od przeciętnej pod tym względem dla 
Polski. W zakresie odsetka przedsiębiorstw posiadających centralne ogrzewanie (81,8%) 
gmina nie odbiega znacznie od przeciętnej dla obszaru wiejskiego powiatu (61,3%), plasując 
się pośrodku gmin wiejskich. 

Rysunek 10. Mieszkania wyposażone w instalacje jako w odsetek ogółu mieszkań na wsi w 2009 r. 
w % 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W 2010 r. w gminie Solec-Zdrój oddano do uŜytkowania 8 budynków, w tym 4 mieszkalne i 
4 niemieszkalne. Z tym wynikiem gmina wypada lepiej od pozostałych wiejskich gmin 
powiatu. W latach 2004-2010 oddano łącznie do uŜytkowania w gminie 56 budynków. Stawia 
to gminę na pierwszym miejscu wśród gmin wiejskich powiatu pod tym względem. Jednak 
Solec-Zdrój ustępuje znacznie obszarowi wiejskiemu gminy Busko-Zdrój, w której oddano w 
tym okresie 395 budynków. Pod względem powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych 
w 2010 r. wśród gmin wiejskich powiatu Solec-Zdrój znalazł się na 3 miejscu, po Stopnicy i 
Wiślicy, z łączną powierzchnią 602 m2, pod względem powierzchni uŜytkowej budynków 
niemieszkalnych – na drugim miejscu z powierzchnią 2043 m2. Biorąc jednak pod uwagę 
okres 2004-2010 r. łączna powierzchnia uŜytkowa obydwu rodzajów budynków była w 
gminie najwyŜsza wśród gmin wiejskich powiatu. Nie zauwaŜa przy tym wyraźnej tendencji 



rozwojowej, gdyŜ liczba oddanych budynków wyraźnie podlegała wahaniom koniunktury 
gospodarczej, które w badanym okresie były znaczne. 

Rysunek 11. Liczba nowych budynków oddanych do użytkowania w latach 2009-2010 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Sprzyjająca w latach 2005-2007 koniunktura gospodarcza przyczyniła się do znacznego 
wzrostu liczby nowych budynków oddanych do uŜytkowania. Kolejne dwa lata to okres 
nasilenia kryzysu gospodarczego na świecie, który w Polsce przyczynił się do ostrego spadku 
aktywności budowlanej i, co za tym idzie, zawieszenia budowy wielu zaplanowanych 
budynków. W 2010 r. nastąpił ponowny wzrost liczby oddanych budynków. Pod względem 
dynamiki oddanych do uŜytkowania budynków gmina Solec-Zdrój nie odbiega od przeciętnej 
dla kraju i powiatu, wykazując zbliŜone co do kierunku tendencje. Dlatego teŜ na podstawie 
wzrastającej liczby budynków oddanych do uŜytkowania w 2011 r. w kraju przewiduje się 
dalszy wzrost w tym roku liczby nowych budynków w gminie. 



Rysunek 12. Roczne tempo zmian liczby nowych budynków oddanych do użytkowania 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Niekorzystnie na tle powiatu w gminie Solec-Zdrój przedstawiał się w 2010 r. wskaźnik 
liczby ludności przypadającej na 1 nowe mieszkanie (1137 osób), podczas gdy w powiecie 
wyniósł 566 osób. Pomimo tego był on niŜszy (korzystniejszy) niŜ w większości pozostałych 
gmin wiejskich powiatu. Wskaźnik ten był wprawdzie wyŜszy niŜ średnia w latach 2004-
2009, jednak w warunkach niekorzystnej sytuacji demograficznej (sukcesywnego odpływu 
ludności), co zmniejsza skłonność do budowania nowych mieszkań. 

PODSUMOWANIE 

Relatywne zasoby mieszkaniowe gminy Solec-Zdrój są zbliŜone do przeciętnej dla powiatu. 
Co więcej gmina pomyślnie rozwija się pod względem inwestycji budowlanych, 
przewyŜszając pod tym względem pozostałe wiejskie gminy powiatu. RównieŜ w zakresie 
powierzchni uŜytkowej mieszkań sytuację w gminie moŜna ocenić pozytywnie. Sytuacja w 
zakresie dostępu do wodociągu w gminie jest dobra, a odsetek ludności posiadającej do niego 
dostęp – wysoki. Dostępność centralnego ogrzewania jest zbliŜona do średniej dla powiatu. 
Negatywna sytuacja występuje w przypadku posiadania łazienek, do których dostęp ma 
znacznie mniejszy odsetek mieszkańców niŜ w powiecie. Tendencje w oddawaniu do 
uŜytkowania nowych mieszkań są, co do kierunku, zbliŜone do tych w kraju, więc w 2011 r. 
powinien nastąpić ich wyraźny wzrost. Jednak relatywna liczba nowych mieszkań jest niska, 
do czego przyczynia się odpływ ludności. 



Rynek  pracy 

W końcu czerwca 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju zarejestrowanych 
było 175 bezrobotnych z gminy Solec-Zdrój. Stanowiło to 6,1% wszystkich bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiecie. Stawia to gminę na szóstym miejscu wśród ośmiu gmin 
powiatu pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych (mniej bezrobotnych 
zarejestrowanych było w gminie Tuczępy i Gnojno). Bezrobotnych kobiet było 106 i 
stanowiły one 60,6% ogółu bezrobotnych w gminie. Był to najwyŜszy odsetek w powiecie, w 
którym średnia wyniosła 49,4%. Większość zarejestrowanych bezrobotnych – 77,7% – była w 
wieku mobilnym, tj. 18-44 lata. Pod tym względem gmina nie odbiega znacznie od powiatu. 
Zdecydowana większość bezrobotnych przebywała na bezrobociu przez okres krótszy niŜ 12 
miesięcy (76,6% wobec 72,6% w powiecie). Pozytywnie świadczy to o strukturze bezrobocia, 
i moŜe wskazywać na relatywnie niskie bezrobocie długotrwałe. Prawo do zasiłku posiadało 
jednak jedynie 8% zarejestrowanych bezrobotnych, co przemawia za tezą, Ŝe bezrobocie 
strukturalne, wynikające z niedopasowania struktury podaŜy pracy do struktury popytu na 
pracę, stanowi przewaŜającą część bezrobocia w gminie. Bardzo niski i najniŜszy w powiecie 
był odsetek bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (0,6% wobec 
2,4% w powiecie). Potwierdza to, Ŝe przyczyny koniunkturalne, związane z wahaniami 
aktywności gospodarki, nie są głównym czynnikiem kreującym bezrobocie w regionie. 

Tabela 4. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju według 
stanu z końca czerwca 2011 r. 

Gmina Razem Kobiety Zwolnieni 

z przyczyn 

dot. zakładu pracy 

Z prawem 

do zasiłku 

W wieku 18-

44 lat 

Bez pracy 

pow. 12 

miesięcy 

Busko-Zdrój 1479 692 47 147 1101 433 

Gnojno 153 74 1 13 127 47 

Nowy 

Korczyn 

193 84 2 15 153 41 

Pacanów 260 132 7 21 207 68 

Solec-Zdrój 175 106 1 14 136 41 

Stopnica 253 138 3 15 206 65 

Tuczępy 111 65 4 9 92 27 

Wiślica 227 116 4 15 182 59 

Powiat buski 2851 1407 69 249 2204 781 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju 



Według danych z czerwca 2011 r. udział bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym w gminie wyniósł 5,8% i był niŜszy niŜ w powiecie (6,3%)3. W przypadku 
kobiet wskaźnik ten wyniósł 7,7% (wobec 6,7% w powiecie), natomiast dla męŜczyzn 4,2% (wobec 
6% w powiecie). Podkreśla to trudną sytuację kobiet na lokalnym rynku pracy, przy relatywnie dobrej 
sytuacji męŜczyzn. Pod względem wskaźnika bezrobotnych kobiet sytuacja w gminie przedstawia się 
najgorzej spośród wszystkich gmin powiatu, natomiast pod względem wskaźnika bezrobotnych 
męŜczyzn jedynie gmina Tuczępy moŜe poszczycić się niŜszą jego wysokością (3,6%). 

Tabela 5. Bezrobotni zarejestrowani do osób w wieku produkcyjnym 

 Czerwiec 2010 Czerwiec 2011 

 ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni 

Busko-Zdrój 6,9% 6,4% 7,5% 7,2% 7,0% 7,3% 

Gnojno 5,3% 5,1% 5,5% 5,6% 6,3% 5,0% 

Nowy Korczyn 4,5% 4,2% 4,7% 5,1% 4,9% 5,3% 

Pacanów 4,3% 3,9% 4,7% 5,7% 6,3% 5,2% 

Solec-Zdrój 5,9% 5,5% 6,1% 5,8% 7,7% 4,2% 

Stopnica 4,4% 4,6% 4,3% 5,4% 6,5% 4,4% 

Tuczępy 5,3% 5,3% 5,2% 4,8% 6,3% 3,6% 

Wiślica 5,9% 6,4% 5,4% 6,6% 7,5% 5,9% 

Razem 5,9% 5,6% 6,1% 6,3% 6,7% 6,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Kielcach oraz GUS 

Po okresie spadku w latach 2004-2007, uwarunkowanego sprzyjającą koniunkturą 
gospodarczą w kraju, w 2008 r. liczba bezrobotnych w gminie Solec-Zdrój wyraźnie, bo o 
14,6%, wzrosła. Wzrost w 2008 r. był w gminie szczególnie wysoki, wyŜszy niŜ we 
wszystkich gminach powiatu. W Polsce dopiero w 2009 r. bezrobocie silnie wzrosło. W 
Solcu-Zdroju natomiast w 2009 r. bezrobocie zaczęło juŜ spadać. W 2010 r. liczba 
bezrobotnych ponownie się zwiększyła (wzrost o 9,2%), choć juŜ nie tak ostro, jak w 2008 r. 
Było to następstwem bardzo powoli wygasających skutków światowego kryzysu 
gospodarczego, który dotknął cały polski rynek pracy i nie było właściwością rynku 
lokalnego. W roku 2010 bezrobocie w Polsce nadal wzrastało, choć znacznie wolniej niŜ w 
roku poprzednim. W 2011 r. do sierpnia liczba bezrobotnych nie wykazywała wyraźnych 
zmian, oscylując wokół zbliŜonego poziomu (po wyłączeniu wahań sezonowych). 

                                                             
3 Ze względu na brak danych nt. stopy bezrobocia w gminach obliczono wskaźnik bezrobocia jako liczba 
osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (18-60 lat w przypadku kobiet i 18-65 lat w 
przypadku mężczyzn). Umożliwia on porównanie relatywnego poziomu bezrobocia w gminach. Jako 
licznik przyjęto dane na temat liczby osób w wieku produkcyjnym z końca roku poprzedniego (np. dla 
danych nt. bezrobocia w czerwcu 2011 r. wykorzystano dane nt. osób w wieku produkcyjnym z końca 
2010 r.). 



Dane dla czerwca 2011 r. wskazują na spowolnienie tempa wzrostu bezrobocia w gminie 
Solec-Zdrój. Na koniec tego miesiąca wzrosło ono w skali roku o 0,6%, a więc o 1 osobę. To 
najmniejszy wzrost liczby bezrobotnych w powiecie, gdzie przeciętnie wzrosło ono o 7,7%. 
W okresie tym jedynie w jednej gminie – Tuczępach odnotowano spadek bezrobocia (spadek 
o 8,3%), które jednak wzrastało w 2009 r., kiedy na lokalnym rynku pracy w Solcu-Zdroju 
sytuacja juŜ się poprawiała. W okresie od czerwca 2010 do czerwca 2011 r. wskaźnik 
bezrobocia zmniejszył się w gminie o 0,1 punktu procentowego. Przeciętnie w powiecie 
notuje się natomiast jego wzrost – o 0,4 punktu procentowego. 

W okresie od czerwca 2010 do czerwca 2011 r. znacząco zmieniła się struktura lokalnego 
bezrobocia. Wzrósł zarówno udział, jak i wskaźnik bezrobotnych kobiet. Według stanu z 
końca czerwca 2010 r. stanowiły one 43,1% bezrobotnych, co oznacza wzrost na przestrzeni 
kolejnego roku o 17,5 punktu procentowego i zarazem wzrost wskaźnika bezrobocia kobiet z 
5,5% do 7,7%. W rejestrze bezrobotnych przybyło 31 kobiet, przy jednoczesnym spadku 
liczby bezrobotnych męŜczyzn o 30 osób. Z 20,1% do 23,4% wzrósł udział bezrobotnych 
przebywających w ewidencji urzędu pracy dłuŜej niŜ 12 miesięcy, natomiast z 14,4% do 8% 
spadł udział uprawnionych do zasiłku. Zmiany te są typowe dla lat następujących po okresie 
wzrostu bezrobocia i są symptomami jego utrwalania się. Dlatego teŜ w najbliŜszych latach 
waŜna będzie aktywizacja zawodowa bezrobotnych w celu przeciwdziałania wzrostowi 
bezrobocia długotrwałego. Ponadto w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. 
nieznacznie wzrósł odsetek bezrobotnych w wieku mobilnym (18-44 lata) i spadł odsetek 
bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn leŜących po stronie zakładów pracy (spadek z 
1,7% do 0,6%). Spadek udziału zwolnionych z pracy wynika z osłabnięcia bezpośredniego 
negatywnego oddziaływania kryzysu na gospodarkę i poprawy koniunktury gospodarczej w 
kraju w tym okresie. 

Rysunek 13. Roczne tempo zmian zarejestrowanych liczby bezrobotnych 

 



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

W latach 2004-2005 wraz ze spadkiem bezrobocia obserwowaliśmy wzrost liczby 
pracujących w gminie Solec-Zdrój, odpowiednio o 0,8% i 1,3% w stosunku do roku 
poprzedniego. W kolejnym roku zatrudnienie zarówno w gminie, jak i powiecie spadło (o 
1,3% w gminie i o 1,4% w powiecie). W 2007 r. pozytywne impulsy z ogólnej aktywności 
gospodarki wpłynęły na ponowny wzrost zatrudnienia. W 2008 r. liczba pracujących w 
gminie ostro się zwiększyła (z 389 do 527, do 188 męŜczyzn i 339 kobiet). Liczba 
pracujących męŜczyzn zwiększyła się o 30 osób (wzrost liczby pracujących o 19%), 
natomiast kobiet o 108 osób (wzrost o 46,8%). W kolejnym roku zatrudnienie spadło o 0,2%, 
na co złoŜyły się głównie zwolnienia męŜczyzn. W 2010 r., zgodnie z tendencjami 
występującymi w kraju, równieŜ w gminie Solec-Zdrój zwiększyła się liczba pracujących 
(wzrost o 3,4%, o 2,7% wśród męŜczyzn i o 3,8% wśród kobiet). Przeciętnie w kraju wzrost 
w tym roku wyniósł 1,4%, a w powiecie – 6,9%, do czego w głównej mierze przyczynił się 
wzrost zatrudnienia w Busku-Zdroju. 

Rysunek 14. Zmiany liczby pracujących w głównym miejscu pracy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

PODSUMOWANIE 

Względny poziom bezrobocia w gminie jest niŜszy od przeciętnej dla powiatu. Gmina 
charakteryzuje się jednak wysokim odsetkiem bezrobotnych kobiet i ich sytuacja na lokalnym 
rynku pracy jest obecnie wyraźnie trudniejsza niŜ męŜczyzn. Wprawdzie zdecydowana 
większość bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2011 r. przebywało na 
bezrobociu przez okres krótszy niŜ 12 miesięcy, jednak prawdopodobnie w znacznej mierze 
bezrobocie w gminie ma charakter strukturalny. Prognozowany wolniejszy wzrost 
gospodarczy w Polsce w nadchodzących latach przyczyni się do stabilizacji lub, w 
pesymistycznym scenariuszu, do wzrostu bezrobocia wywołanego czynnikami 
koniunkturalnymi. Dlatego teŜ w najbliŜszych latach waŜnym problemem rynku pracy będzie 



aktywizacja zawodowa bezrobotnych, ograniczająca skalę bezrobocia o charakterze 
strukturalnym. 



 

1.2. BAZA EKONOMICZNA GMINY I RYNEK PRACY 
 

Podmioty gospodarcze 

Gmina Solec-Zdrój charakteryzuje się niskim na tle powiatu poziomem przedsiębiorczości 
liczonym jako liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 
przeliczeniu na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten dla gminy wyniósł 580 podmiotów wobec 765 
w powiecie i 859 w województwie. Wśród gmin wiejskich powiatu Solec-Zdrój ustępuje pod 
tym względem jednak jedynie Stopnicy (730 podmiotów), wyprzedzając pozostałe 5 gmin, co 
moŜna uznać za dobry rezultat. 

W latach 2009-2010 sytuacja w zakresie liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności 
nie zmieniła się znacząco (wzrost o 1 podmiot). Pod tym względem gmina wypada 
niekorzystnie na tle pozostałych gmin, równieŜ wiejskich. Przyczynił się to tego wprawdzie 
spadek liczby mieszkańców, lecz we wszystkich pozostałych gminach powiatu, w których 
równieŜ populacja się zmniejszała, w badanym okresie nastąpił wzrost liczby podmiotów, 
przeciętnie o 2,8%. W znacznej mierze było to efektem wychodzenia wielu obszarów 
gospodarki, a przede wszystkim sektora produkcyjnego z kryzysu gospodarczego lat 2007-09. 
W latach 2009-2010 liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. 
mieszkańców w gminie Solec-Zdrój była relatywnie wysoka (odpowiednio 52 i 48 
podmiotów). Jednak znaczna była równieŜ liczba podmiotów wykreślonych z rejestru 
(odpowiednio 54 i 42 podmioty). Oznacza to najwyŜszą rotację podmiotów gospodarczych w 
2010 r. spośród wszystkich gmin wiejskich powiatu buskiego. 



Rysunek 15. Jednostki gospodarcze na 10 tys. ludności w 2010 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Pod względem bezwzględnej liczby zarejestrowanych podmiotów w 2010 r. gmina Solec-
Zdrój zajmowała środkowe miejsce wśród gmin wiejskich powiatu. Zarejestrowanych było 
287 podmiotów. W latach 1995-2008 gmina notowała sukcesywny wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych. Najszybszy wzrost, przekraczający w ujęciu procentowym skalę ich wzrostu 
w powiecie, województwie jak i w Polsce wystąpił w latach 2003-2007, a w szczególności w 
roku 2005, kiedy liczba podmiotów wzrosła o 11,4%. W latach 2006-2009 dynamika wzrostu 
obniŜała się i w 2009 r. była ujemna z powodu negatywnych zmian koniunkturalnych, 
odczuwanych w całym kraju. W 2010 r., kiedy tempo wzrostu gospodarczego w Polsce 
zwiększyło się i przybyło podmiotów gospodarczych, w gminie Solec-Zdrój nie odnotowano 
jednak wzrostu – liczba podmiotów pozostała na poziomie sprzed roku. Lata 2009-2010 
naleŜy więc uznać, pod względem liczby podmiotów gospodarczych, za okres stagnacji, a 
nawet niewielkiego regresu. 



Rysunek 16. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

275 spośród 287 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2010 r. pochodziło z sektora 
prywatnego. Stanowi to 95,8% ogółu podmiotów. To nieznacznie niŜszy odsetek od tego w 
powiecie (96,4%). Na tle pozostałych gmin wiejskich powiatu odsetek ten był jednak 
relatywnie wysoki. Jedynie Stopnica charakteryzowała się wyŜszym poziomem wskaźnika 
(97,2%). 

84% podmiotów sektora prywatnego stanowiły osoby prywatne prowadzące działalność 
gospodarczą. Wśród pozostałych podmiotów warto zaznaczyć spółki handlowe oraz 
stowarzyszenia i organizacje społeczne (po 4% ogółu podmiotów). Znikomy procent 
stanowiły spółdzielnie i spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Pod względem 
spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego gmina wypada bardzo dobrze 
na tle powiatu. W 2010 r. w Solcu-Zdroju funkcjonowało 11 spółek handlowych w tym 2 z 
udziałem kapitału zagranicznego, czym gmina wyróŜnia się na tle pozostałych gmin 
wiejskich. 



Rysunek 17. Jednostki gospodarcze w podziale według sektora własności w 2010 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

95,1% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Solec-Zdrój w 
2010 r. pochodziła z sektora mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) 
lub których działalność została zawieszona (zerowe zatrudnienie). To nieznacznie więcej niŜ 
w całym powiecie (94,6%), jednak nie moŜna tutaj mówić o istotnym odbieganiu od struktury 
podmiotów gospodarczych według klas wielkości przeciętnej dla powiatu. Przedsiębiorstw 
małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników było w gminie 4,2% wobec 4,7% w 
powiecie. Relatywnie wysoki na tle pozostałych gmin wiejskich był odsetek podmiotów 
średnich, których zatrudnienie wynosi od 50 do 249 osób. Były to 2 podmioty, co stanowiło 
0,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów. W powiecie odsetek ten równieŜ wyniósł 0,7%. W 
gminie Tuczępy były 3 podmioty tej wielkości, a w gminie Gnojno 2 podmioty. W 
pozostałych gminach wiejskich było ich mniej. Na obszarze wiejskim powiatu nie było 
podmiotów większych. 

Rysunek 18. Jednostki gospodarcze w podziale według klas wielkości w 2010 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 



Struktura lokalnej gospodarki liczona na podstawie liczby przedsiębiorstw, według sektorów 
w klasyfikacji PKD2007 w 2010 r., była następująca: 

• rolnictwo – 11 podmiotów (3,8% ogółu), 

• przemysł – 33 podmiotów (11,5% ogółu), 

• budownictwo – 52 podmiotów (18,1% ogółu), 

• usługi rynkowe – 166 podmioty (57,8% ogółu), 

• usługi nierynkowe – 25 podmiotów (8,7% ogółu). 

W porównaniu do powiatu buskiego gmina Solec-Zdrój charakteryzuje się nieco wyŜszym 
odsetkiem przedsiębiorstw rolniczych (w powiecie odsetek ten wyniósł w 2010 r. 2,1%). 
RównieŜ na tle gmin wiejskich odsetek ten był wysoki, niŜszy jedynie od tego w gminie 
Gnojno, w której wyniósł 5%. Znacznie wyŜszy od przeciętnej dla powiatu był równieŜ 
odsetek przedsiębiorstw przemysłowych (7,2% w powiecie). Pod tym względem wyŜszy 
odsetek wystąpił jedynie w gminie Tuczępy (13,3%). RównieŜ wysoki na tle powiatu był 
odsetek przedsiębiorstw budowlanych, zlokalizowanych w gminie Solec-Zdrój. W powiecie 
wyniósł on 16,9%. W trzech gminach wiejskich odsetek ten był jednak jeszcze wyŜszy niŜ w 
Solcu-Zdroju. Lokalną gospodarkę, podobnie jak w całym kraju w głównej mierze tworzą 
przedsiębiorstwa naleŜące do sektora usług rynkowych. Ich odsetek (57,8%) był jednak 
niŜszy niŜ w powiecie (63,7%), jak i w woj. świętokrzyskim (67,1%). Jedynie w dwóch 
gminach odsetek ten był niŜszy. Odsetek podmiotów zaliczanych do usług nierynkowych 
równieŜ był niŜszy od średniej dla powiatu i wyniósł w 2010 r. 8,7% wobec 10,1% w 
powiecie. 

Tabela 6. Jednostki gospodarcze w podziale według klasyfikacji PKD2007 w 2010 r. 

 Rolnictwo Przemysł Budownictwo Usługi 

rynkowe 

Usługi 

nierynkowe 

POLSKA 2,4% 9,7% 11,9% 67,6% 8,4% 

Region wschodni 2,5% 9,3% 12,4% 65,9% 9,9% 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1,6% 9,6% 13,3% 67,1% 8,4% 

Podregion 53 - sandomiersko-

jędrzejowski 2,5% 9,5% 14,1% 63,9% 10,0% 

Powiat buski 2,1% 7,2% 16,9% 63,7% 10,1% 

Busko-Zdrój 1,0% 6,5% 14,2% 67,0% 11,3% 

Busko-Zdrój - miasto 0,5% 5,8% 10,5% 70,9% 12,2% 

Busko-Zdrój - obszar wiejski 2,3% 8,1% 23,1% 57,4% 9,1% 

Gnojno  5,0% 5,0% 20,8% 60,8% 8,3% 

Nowy Korczyn  3,6% 6,9% 17,3% 61,7% 10,5% 

Pacanów  3,1% 10,8% 16,4% 60,1% 9,6% 

Solec-Zdrój  3,8% 11,5% 18,1% 57,8% 8,7% 

Stopnica  3,7% 6,4% 26,9% 57,7% 5,3% 

Tuczępy  3,6% 13,3% 27,6% 44,4% 11,2% 

Wiślica  3,4% 6,6% 19,0% 63,8% 7,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 



Sektor przemysłu w gminie Solec-Zdrój składa się z 32 przedsiębiorstw przetwórstwa 
przemysłowego i jednego przedsiębiorstwa naleŜącego do sekcji E. Przedsiębiorstwa 
pozostałych sekcji przemysłowych (B i D) nie występują4. Spośród sektora usług rynkowych 
największy odsetek przedsiębiorstw występuje z sekcji handel i naprawa pojazdów (sekcja 
G), stanowiąc 30,3% ogółu podmiotów gospodarczych w gminie. Przeciętnie w powiecie 
odsetek ten jest nieco wyŜszy (34,5%). Mniejszy odsetek przedsiębiorstw pochodzi z sekcji I, 
S i H (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, pozostała 
działalność usługowa oraz transport i gospodarka magazynowa) – odpowiednio 5,9%, 5,9% 
oraz 5,6% ogółu firm w gminie (odpowiednio 17, 17 i 16 firm). Z turystycznego charakteru 
gminy wynika wyŜszy odsetek niŜ w powiecie firm sekcji I. NiŜszy niŜ w powiecie był 
natomiast odsetek przedsiębiorstw w sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna) – 3,8% wobec 5,3% średnio w powiecie. Przyczynia się to tego wiejski charakter 
gminy. Udział firm z pozostałych sekcji jest mniejszy. Wśród jednostek naleŜących do usług 
nierynkowych dominują te, których przedmiotem działalności jest opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (sekcja Q), nieco mniej jest jednostek naleŜących do sekcji O i P. 

Rysunek 19. Jednostki gospodarcze w podziale według sekcji PKD2007 w 2010 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
                                                             
4 Według obecnie obowiązującej w Polsce klasyfikacji podmiotów gospodarczych pod względem sekcji – 
klasyfikacji PKD2007 na sektor rolniczy składa się sekcja A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo), na sektor przemysłowy – sekcja B (Górnictwo i wydobywanie), sekcja C (Przetwórstwo 
przemysłowe), sekcja D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych) i sekcja E (Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), na sektor budownictwa – sekcja F (Budownictwo), 
na sektor usług rynkowych – sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle), sekcja H (Transport i gospodarka magazynowa), sekcja I 
(Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), sekcja J (Informacja i 
komunikacja), sekcja K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa), sekcja L (Działalność związana z 
obsługą rynku nieruchomości), sekcja M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), sekcja N 
(Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), sekcja R (Działalność związana 
z kulturą, rozrywką i rekreacją), sekcja S (Pozostała działalność usługowa), na sektor usług 
nierynkowych – sekcja O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne), sekcja P (Edukacja), sekcja Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna). 



W latach 2009-2010, za które dostępne były dane, najwięcej nowych podmiotów powstało w 
sekcji G (łącznie 16 przedsiębiorstw), a takŜe C (7 firm), F i S (po 5 firm). RównieŜ najwięcej 
firm z sekcji G zostało w tym okresie wyrejestrowanych z rejestru REGON. Było ich łącznie 
18. Spośród pozostałych sekcji według klasyfikacji PKD2007 relatywnie duŜo podmiotów 
wyrejestrowano z sekcji F (8 podmiotów) i C (4 podmioty). 

PODSUMOWANIE 

Gmina charakteryzuje się relatywnie wysokim na tle pozostałych gmin wiejskich powiatu 
wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności. Po okresie sprzyjającej w 
kraju koniunktury gospodarczej w latach 2003-2007 w kolejnych latach niekorzystnie 
kształtowała się dynamika liczby podmiotów w gminie. Gmina charakteryzuje się relatywnie 
wysokim na tle powiatu odsetkiem podmiotów przemysłowych, a takŜe budowlanych i, co 
jest konsekwencją jej wiejskiego charakteru – rolniczych. Wypada ona jednak słabo pod 
względem odsetka przedsiębiorstw naleŜących do sektora usług rynkowych, a to ten sektor w 
największym stopniu tworzy Produkt Krajowy Brutto nowoczesnej gospodarki. Częściowo 
rekompensuje to znaczna liczba przedsiębiorstw budowlanych, przemysłowych oraz 
turystycznych, jednak w gminie o walorach turystycznych poziom i dostępność usług 
rynkowych powinna być wysoka. 

 

Turystyka 

Turystyka jest waŜną częścią gospodarki gminy Solec-Zdrój. Gmina posiada 6 turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, co plasuje ją na drugim miejscu w powiecie, po 
gminie Busko-Zdrój. Pod względem liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania w latach 
2002-2006 w gminie obserwowaliśmy negatywny trend, wyraŜający się ich spadkiem. Od 
tamtego okresu ich liczba ponownie zwiększała się do roku 2009. W kolejnym roku 
utrzymała się ona na poziomie z 2009 r. W 2010 r. podmioty turystyczne gminy udzieliły 
96 722 noclegów, w tym 1 013 turystom zagranicznym. Oznacza to ponad 11-krotny wzrost 
w stosunku do 2005 r. (8 702 noclegi) i 55-krotny w stosunku do 2000 r. (1 744). Świadczy to 
o tym, Ŝe gmina rozwija się pod względem turystycznym, choć w 2010 r. w relacji do roku 
poprzedniego odnotowano nieznaczny spadek liczby udzielonych noclegów (o 2,7%). Od 
2006 r. notuje się udzielanie noclegów turystom zagranicznym. W latach 2006-2010 ich 
liczba wzrosła niemal dwuipółkrotnie (z 415 do 1 013 udzielonych noclegów). 



Rysunek 20. Noclegi udzielone w relacji do ogółu miejsc noclegowych w % w2010 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Liczba udzielonych noclegów w stosunku do liczby miejsc noclegowych ogółem w 2010 r. 
wyniosła 197,4 noclegów na miejsce noclegowe. Pod tym względem gmina wypada nieco 
gorzej niŜ powiat buski (255,7 noclegów na miejsce), ustępuje jednak tylko gminie Busko-
Zdrój (282,3 noclegów na miejsce). Niekorzystnie na tle powiatu przedstawia się równieŜ 
liczba turystów zagranicznych w przeliczeniu na 1 miejsce noclegowe. W 2010 r. było to 2,1 
noclegów. W powiecie buskim było to średnio 4,1 noclegów, w woj. świętokrzyskim 5,5, 
natomiast w Polsce – 16,5. 

W 2009 r. (najnowsze dostępne dane) w najwyŜej trzech ośrodkach zlokalizowanych na 
terenie gminy znajdowały się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W trzech 
ośrodkach znajdowały się odpowiednio dostosowane pokoje i łazienki, w dwóch do 
dyspozycji była pochylnia wjazdowa i winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Drzwi otwierane automatycznie posiadał jeden ośrodek. Więcej ośrodków przystosowanych 
dla osób niepełnosprawnych występowało w Busku-Zdroju. 

 

 



Tabela 7 Liczba obiektów turystycznych wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo w 2009 r. 

 pochylnia 

wjazdowa 

drzwi 

automatycznie 

otwierane 

winda 

przystosowana 

dla osób 

niepełnosprawny

ch 

pokoje/łazienki 

przystosowane 

dla osób 

niepełnosprawny

ch 

POLSKA 1806 677 925 1813 

Region wschodni 257 63 90 225 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 67 16 25 47 

Podregion 53 - sandomiersko-

jędrzejowski 20 5 9 14 

Powiat buski 10 4 8 10 

Busko-Zdrój 8 3 5 6 

Busko-Zdrój – miasto 8 3 5 6 

Solec-Zdrój 2 1 2 3 

Stopnica 0 0 1 1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W przypadku urządzeń sportowo rekreacyjnych gmina Solec-Zdrój jest relatywnie dobrze 
zaopatrzona w siłownie i boiska do siatkówki/koszykówki. Dwa obiekty w gminie posiadają 
siłownie i boiska. Poza nimi jedynie gmina Busko-Zdrój posiada po jednym tego typu 
obiekcie. W Solcu-Zdroju występuje równieŜ jedyne w powiecie pole do mini golfa. Gmina 
ustępuje natomiast gminie Busko-Zdrój pod względem: krytych basenów (1 obiekt w Solcu-
Zdroju, 2 obiekty w Busku-Zdroju), kortów tenisowych (1 obiekt w Solcu-Zdroju, 4 obiekty 
w Busku-Zdroju), sauny (1 obiekt w Solcu-Zdroju, 4 obiekty w Busku-Zdroju) i solarium (1 
obiekt w Solcu-Zdroju, 2 obiekty w Busku-Zdroju). Gmina nieznacznie ustępuje równieŜ 
gminie Busko-Zdrój pod względem wypoŜyczani rowerów (4 wypoŜyczalnie występują w 
Solcu-Zdroju, 5 – w Busku-Zdroju). W zasobach obiektów turystycznych gminy dostępne są 
równieŜ: 1 stół do bilardu, 1 stół do gry w tenisa stołowego oraz 1 plac zabaw dla dzieci. 

PODSUMOWANIE 

Gmina Solec-Zdrój jest drugim w powiecie co do wielkości ośrodkiem turystycznym, po 
Busku-Zdroju. Solec-Zdrój ustępuje gminie Busko-Zdrój pod względem liczby obiektów 
turystycznych, jak i udzielonych noclegów w stosunku do miejsc noclegowych. Pod tym 
względem gmina pozytywnie rozwijała się jednak w ostatnich latach. W szczególności 
zauwaŜalny jest wzrost wskaźnika udzielonych noclegów, w tym turystom zagranicznym. 
Podobnie jednak jak całe woj. świętokrzyskie problemem jest nadal niska liczba turystów 
zagranicznych. RównieŜ wyposaŜenie ośrodków turystycznych zlokalizowanych na terenie 
gminy nie jest pełne. Wprawdzie pod względem obiektów posiadających urządzenia 
sportowo-rekreacyjne na tle powiatu gmina wypada relatywnie dobrze, jednak nie wszystkie 
ośrodki turystyczne gminy posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 



 

Rynek  pracy 

W końcu czerwca 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju zarejestrowanych 
było 175 bezrobotnych z gminy Solec-Zdrój. Stanowiło to 6,1% wszystkich bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiecie. Stawia to gminę na szóstym miejscu wśród ośmiu gmin 
powiatu pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych (mniej bezrobotnych 
zarejestrowanych było w gminie Tuczępy i Gnojno). Bezrobotnych kobiet było 106 i 
stanowiły one 60,6% ogółu bezrobotnych w gminie. Był to najwyŜszy odsetek w powiecie, w 
którym średnia wyniosła 49,4%. Większość zarejestrowanych bezrobotnych – 77,7% – była w 
wieku mobilnym, tj. 18-44 lata. Pod tym względem gmina nie odbiega znacznie od powiatu. 
Zdecydowana większość bezrobotnych przebywała na bezrobociu przez okres krótszy niŜ 12 
miesięcy (76,6% wobec 72,6% w powiecie). Pozytywnie świadczy to o strukturze bezrobocia, 
i moŜe wskazywać na relatywnie niskie bezrobocie długotrwałe. Prawo do zasiłku posiadało 
jednak jedynie 8% zarejestrowanych bezrobotnych, co przemawia za tezą, Ŝe bezrobocie 
strukturalne, wynikające z niedopasowania struktury podaŜy pracy do struktury popytu na 
pracę, stanowi przewaŜającą część bezrobocia w gminie. Bardzo niski i najniŜszy w powiecie 
był odsetek bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (0,6% wobec 
2,4% w powiecie). Potwierdza to, Ŝe przyczyny koniunkturalne, związane z wahaniami 
aktywności gospodarki, nie są głównym czynnikiem kreującym bezrobocie w regionie. 

Tabela 8. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju według stanu z końca 
czerwca 2011 r. 

Gmina Razem Kobiety Zwolnieni 

z przyczyn 

dot. zakładu 

pracy 

Z prawem do 

zasiłku 

W wieku 18-

44 lat 

Bez pracy 

pow. 12 

miesięcy 

Busko-Zdrój 1479 692 47 147 1101 433 

Gnojno 153 74 1 13 127 47 

Nowy 

Korczyn 

193 84 2 15 153 41 

Pacanów 260 132 7 21 207 68 

Solec-Zdrój 175 106 1 14 136 41 

Stopnica 253 138 3 15 206 65 

Tuczępy 111 65 4 9 92 27 

Wiślica 227 116 4 15 182 59 

Powiat buski 2851 1407 69 249 2204 781 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju 



Według danych z czerwca 2011 r. udział bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym w gminie wyniósł 5,8% i był niŜszy niŜ w powiecie (6,3%)5. 
W przypadku kobiet wskaźnik ten wyniósł 7,7% (wobec 6,7% w powiecie), natomiast dla 
męŜczyzn 4,2% (wobec 6% w powiecie). Podkreśla to trudną sytuację kobiet na lokalnym 
rynku pracy, przy relatywnie dobrej sytuacji męŜczyzn. Pod względem wskaźnika 
bezrobotnych kobiet sytuacja w gminie przedstawia się najgorzej spośród wszystkich gmin 
powiatu, natomiast pod względem wskaźnika bezrobotnych męŜczyzn jedynie gmina Tuczępy 
moŜe poszczycić się niŜszą jego wysokością (3,6%). 

Tabela 9. Bezrobotni zarejestrowani do osób w wieku produkcyjnym 

 Czerwiec 2010 Czerwiec 2011 

 ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni 

Busko-Zdrój 6,9% 6,4% 7,5% 7,2% 7,0% 7,3% 

Gnojno 5,3% 5,1% 5,5% 5,6% 6,3% 5,0% 

Nowy Korczyn 4,5% 4,2% 4,7% 5,1% 4,9% 5,3% 

Pacanów 4,3% 3,9% 4,7% 5,7% 6,3% 5,2% 

Solec-Zdrój 5,9% 5,5% 6,1% 5,8% 7,7% 4,2% 

Stopnica 4,4% 4,6% 4,3% 5,4% 6,5% 4,4% 

Tuczępy 5,3% 5,3% 5,2% 4,8% 6,3% 3,6% 

Wiślica 5,9% 6,4% 5,4% 6,6% 7,5% 5,9% 

Razem 5,9% 5,6% 6,1% 6,3% 6,7% 6,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Kielcach oraz GUS 

Po okresie spadku w latach 2004-2007, uwarunkowanego sprzyjającą koniunkturą 
gospodarczą w kraju, w 2008 r. liczba bezrobotnych w gminie Solec-Zdrój wyraźnie, bo o 
14,6%, wzrosła. Wzrost w 2008 r. był w gminie szczególnie wysoki, wyŜszy niŜ we 
wszystkich gminach powiatu. W Polsce dopiero w 2009 r. bezrobocie silnie wzrosło. W 
Solcu-Zdroju natomiast w 2009 r. bezrobocie zaczęło juŜ spadać. W 2010 r. liczba 
bezrobotnych ponownie się zwiększyła (wzrost o 9,2%), choć juŜ nie tak ostro, jak w 2008 r. 
Było to następstwem bardzo powoli wygasających skutków światowego kryzysu 
gospodarczego, który dotknął cały polski rynek pracy i nie było właściwością rynku 
lokalnego. W roku 2010 bezrobocie w Polsce nadal wzrastało, choć znacznie wolniej niŜ w 
roku poprzednim. W 2011 r. do sierpnia liczba bezrobotnych nie wykazywała wyraźnych 
zmian, oscylując wokół zbliŜonego poziomu (po wyłączeniu wahań sezonowych). 

                                                             
5 Ze względu na brak danych nt. stopy bezrobocia w gminach obliczono wskaźnik bezrobocia jako liczba 
osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (18-60 lat w przypadku kobiet i 18-65 lat w 
przypadku mężczyzn). Umożliwia on porównanie relatywnego poziomu bezrobocia w gminach. Jako 
licznik przyjęto dane na temat liczby osób w wieku produkcyjnym z końca roku poprzedniego (np. dla 
danych nt. bezrobocia w czerwcu 2011 r. wykorzystano dane nt. osób w wieku produkcyjnym z końca 
2010 r.). 



Dane dla czerwca 2011 r. wskazują na spowolnienie tempa wzrostu bezrobocia w gminie 
Solec-Zdrój. Na koniec tego miesiąca wzrosło ono w skali roku o 0,6%, a więc o 1 osobę. To 
najmniejszy wzrost liczby bezrobotnych w powiecie, gdzie przeciętnie wzrosło ono o 7,7%. 
W okresie tym jedynie w jednej gminie – Tuczępach odnotowano spadek bezrobocia (spadek 
o 8,3%), które jednak wzrastało w 2009 r., kiedy na lokalnym rynku pracy w Solcu-Zdroju 
sytuacja juŜ się poprawiała. W okresie od czerwca 2010 do czerwca 2011 r. wskaźnik 
bezrobocia zmniejszył się w gminie o 0,1 punktu procentowego. Przeciętnie w powiecie 
notuje się natomiast jego wzrost – o 0,4 punktu procentowego. 

W okresie od czerwca 2010 do czerwca 2011 r. znacząco zmieniła się struktura lokalnego 
bezrobocia. Wzrósł zarówno udział, jak i wskaźnik bezrobotnych kobiet. Według stanu z 
końca czerwca 2010 r. stanowiły one 43,1% bezrobotnych, co oznacza wzrost na przestrzeni 
kolejnego roku o 17,5 punktu procentowego i zarazem wzrost wskaźnika bezrobocia kobiet z 
5,5% do 7,7%. W rejestrze bezrobotnych przybyło 31 kobiet, przy jednoczesnym spadku 
liczby bezrobotnych męŜczyzn o 30 osób. Z 20,1% do 23,4% wzrósł udział bezrobotnych 
przebywających w ewidencji urzędu pracy dłuŜej niŜ 12 miesięcy, natomiast z 14,4% do 8% 
spadł udział uprawnionych do zasiłku. Zmiany te są typowe dla lat następujących po okresie 
wzrostu bezrobocia i są symptomami jego utrwalania się. Dlatego teŜ w najbliŜszych latach 
waŜna będzie aktywizacja zawodowa bezrobotnych w celu przeciwdziałania wzrostowi 
bezrobocia długotrwałego. Ponadto w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. 
nieznacznie wzrósł odsetek bezrobotnych w wieku mobilnym (18-44 lata) i spadł odsetek 
bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn leŜących po stronie zakładów pracy (spadek z 
1,7% do 0,6%). Spadek udziału zwolnionych z pracy wynika z osłabnięcia bezpośredniego 
negatywnego oddziaływania kryzysu na gospodarkę i poprawy koniunktury gospodarczej w 
kraju w tym okresie. 

Rysunek 21. Roczne tempo zmian zarejestrowanych liczby bezrobotnych 

 



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

W latach 2004-2005 wraz ze spadkiem bezrobocia obserwowaliśmy wzrost liczby 
pracujących w gminie Solec-Zdrój, odpowiednio o 0,8% i 1,3% w stosunku do roku 
poprzedniego. W kolejnym roku zatrudnienie zarówno w gminie, jak i powiecie spadło (o 
1,3% w gminie i o 1,4% w powiecie). W 2007 r. pozytywne impulsy z ogólnej aktywności 
gospodarki wpłynęły na ponowny wzrost zatrudnienia. W 2008 r. liczba pracujących w 
gminie ostro się zwiększyła (z 389 do 527, do 188 męŜczyzn i 339 kobiet). Liczba 
pracujących męŜczyzn zwiększyła się o 30 osób (wzrost liczby pracujących o 19%), 
natomiast kobiet o 108 osób (wzrost o 46,8%). W kolejnym roku zatrudnienie spadło o 0,2%, 
na co złoŜyły się głównie zwolnienia męŜczyzn. W 2010 r., zgodnie z tendencjami 
występującymi w kraju, równieŜ w gminie Solec-Zdrój zwiększyła się liczba pracujących 
(wzrost o 3,4%, o 2,7% wśród męŜczyzn i o 3,8% wśród kobiet). Przeciętnie w kraju wzrost 
w tym roku wyniósł 1,4%, a w powiecie – 6,9%, do czego w głównej mierze przyczynił się 
wzrost zatrudnienia w Busku-Zdroju. 

Rysunek 22. Zmiany liczby pracujących w głównym miejscu pracy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

PODSUMOWANIE 

Względny poziom bezrobocia w gminie jest niŜszy od przeciętnej dla powiatu. Gmina 
charakteryzuje się jednak wysokim odsetkiem bezrobotnych kobiet i ich sytuacja na lokalnym 
rynku pracy jest obecnie wyraźnie trudniejsza niŜ męŜczyzn. Wprawdzie zdecydowana 
większość bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2011 r. przebywało na 
bezrobociu przez okres krótszy niŜ 12 miesięcy, jednak prawdopodobnie w znacznej mierze 
bezrobocie w gminie ma charakter strukturalny. Prognozowany wolniejszy wzrost 
gospodarczy w Polsce w nadchodzących latach przyczyni się do stabilizacji lub, w 
pesymistycznym scenariuszu, do wzrostu bezrobocia wywołanego czynnikami 
koniunkturalnymi. Dlatego teŜ w najbliŜszych latach waŜnym problemem rynku pracy będzie 



aktywizacja zawodowa bezrobotnych, ograniczająca skalę bezrobocia o charakterze 
strukturalnym. 



1.3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
 

Szkolnictwo 

W gminie Solec-Zdrój funkcjonują następujące placówki oświaty (Źródło: solec-zdroj.eu): 

• Gimnazjum Samorządowe w Solcu-Zdroju, 

• Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju, 

• Przedszkole Samorządowe w Solcu-Zdroju, 

• Przedszkole Samorządowe w Zborowie 

• Szkoła Filialna w Kikowie, 

• Szkoła Filialna w Wełninie, 

• Szkoła Podstawowa w Zborowie. 

Cztery szkoły podstawowe gminy były w 2010 r. wyposaŜone w 44 pomieszczenia. 
Uczęszczało do nich łącznie 288 uczniów, 61 osób zakończyło naukę jako absolwenci. Pod 
względem liczby uczniów gmina znajdowała się na przedostatnim miejscu, z wyŜszą liczbą 
jedynie w stosunku do gminy Tuczępy. W latach 2006-2010 liczba uczniów szkół 
podstawowych ustawicznie obniŜała się. W 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego spadła 
ona o 5,9% w gminie, natomiast o 2% w powiecie. 

W gminnym gimnazjum w 2010 r. uczyło się łącznie 191 osób, 69 osób ukończyło 
gimnazjum. Gimnazjum dysponowało 10 salami. RównieŜ na tym poziomie kształcenia 
zauwaŜa się efekty negatywnych zmian demograficznych, obserwowanych w gminie. Z roku 
na rok liczba gimnazjalistów obniŜa się. W 2010 r. spadek wyniósł 4,5% wobec 5,4% 
przeciętnie w powiecie. 

Rysunek 23 Roczne tempo zmian liczby uczniów 

 



Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Współczynnik skolaryzacji brutto6 dla gminy na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego 
wyniósł w 2010 r. 105,5%. W przypadku szkolnictwa gimnazjalnego współczynnik ten 
znacznie wzrósł w latach 2009-2010 i na koniec tego okresu ukształtował się na wyŜszym 
poziomie niŜ przeciętnie w powiecie (101,9%). Przekracza on równieŜ, poza gminą Tuczępy, 
wskaźnik obserwowany w innych gminach wiejskich. Współczynnik skolaryzacji netto na 
tym poziomie kształcenia był natomiast w 2010 r. najwyŜszy spośród wszystkich gmin 
wiejskich powiatu i wyniósł 103,9% wobec 98,6% przeciętnie w powiecie. 

Dla szkół podstawowych niŜszy niŜ w powiecie był zarówno współczynnik skolaryzacji 
brutto (98,6% w gminie i 102,7% w powiecie), jak i netto (96,9% w gminie i 100,39% w 
powiecie). Dodatkowo w latach 2005-2010 nie wykazywał on wyraźnej tendencji 
rozwojowej. 

W 2010 r. trzy spośród czterech szkół podstawowych gminy Solec-Zdrój posiadały 
komputery przeznaczone do uŜytku uczniów z dostępem do Internetu. Pod tym względem 
gmina ustępuje większości gmin wiejskich powiatu, w przypadku których wszystkie szkoły 
posiadają komputery podłączone do Internetu i przeznaczone do uŜytku uczniów. Wskaźnik 
liczby uczniów przypadających na 1 komputer z roku na rok poprawia się. W 2010 r. wyniósł 
on w szkołach podstawowych 9 (osób), podczas gdy w 2004 r. był na poziomie 24,4 osób. 
Pomimo tego gmina wypada nieznacznie mniej korzystnie niŜ przeciętna dla powiatu (8,1 
osób). Spośród gmin wiejskich jedynie Stopnica posiada wyŜszy (mniej korzystny wskaźnik). 

Gimnazjum Solca-Zdroju charakteryzowało się wskaźnikiem liczby uczniów przypadających 
na 1 komputer z dostępem do Internetu na podobnym poziomie. Wyniósł on w 2010 r. 9,1 
osób wobec 18,9 osób w 2004 r. Na tle powiatu gmina nie wypada juŜ pod tym względem 
gorzej (wskaźnik na poziomie 10,3 osób). Nadal jednak wskaźnik ten był na gorszym 
poziomie niŜ w Nowym Korczynie, Pacanowie i Wiślicy. 

                                                             
6 Współczynnik skolaryzacji brutto to „relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) 
w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania”. Współczynnik skolaryzacji 
netto to „relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 
kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako 
odpowiadająca temu poziomowi nauczania”. Źródło: www.stat.gov.pl 



Rysunek 24. Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku 
uczniów w 2010 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach bez specjalnych 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W gminie Solec-Zdrój w 2010 r. wszyscy uczniowie zarówno gimnazjum, jak i szkół 
podstawowych uczyli się obowiązkowo języka obcego. Gmina bardzo dobrze wypada na tle 
powiatu pod względem odsetka uczniów dodatkowo uczących się języków obcych, zarówno 
szkołach podstawowych, jak i gimnazjach. W 2010 r. dodatkowo uczyło się języków obcych 
45,5% uczniów szkół podstawowych wobec 10,6% średnio w powiecie. Pod tym względem 
gmina nieznacznie gorzej wypada jedynie w stosunku do Stopnicy (48,7%), znacznie lepiej w 
porównaniu do pozostałych gmin powiatu. W gimnazjach odsetek ten wyniósł natomiast 
100% (podobnie jak w Stopnicy). W powiecie średnio było to 31,3%. 



Rysunek 25. Dodatkowo uczący się języka obcego jako odsetek ogółu uczniów w 2010 r. w szkołach 
podstawowych i gimnazjach bez specjalnych 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W gminie Solec-Zdrój umiejscowione jest 1 przedszkole i 2 oddziały przedszkolne, które 
dysponują 50 miejscami (stan na koniec 2010 r.). W 2010 r. do przedszkola i oddziałów 
uczęszczało 38 dzieci (41-46 dzieci w latach 2005-2009). Cztery gminy wiejskie mogą się 
pochwalić wyŜszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli. 

PODSUMOWANIE 

Negatywne zmiany demograficzne, szczególnie wyraźnie obserwowane w powiecie buskim, 
przyczyniają się do ustawicznego zmniejszania liczby uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum w Solcu-Zdroju. Skolaryzacja na tych poziomach kształcenia jest wysoka. 
Komputeryzacja szkół z roku na rok poprawia się, jednak nadal kilka gmin wiejskich powiatu 
posiada wskaźnik na korzystniejszym poziomie. Bardzo dobrze na tle powiatu przedstawia się 
natomiast wskaźnik relatywnej liczby uczniów uczących się języków obcych. Wszyscy 
uczniowie uczą się ich obowiązkowo, a bardzo wysoki na tle powiatu odsetek uczniów uczy 
się ich dodatkowo. 



 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

 

W 2010 r. w gminie Solec-Zdrój działały 2 ogólnodostępne apteki. Gmina charakteryzowała 
się równieŜ najniŜszym w powiecie wskaźnikiem liczby ludności na ogólnodostępną aptekę. 
W powiecie wskaźnik ten był na poziomie 2917 osób, natomiast w gminie kształtował się 
lepiej – 2475 osób. Wskaźnik ten był równieŜ niŜszy niŜ w kraju. 

W 2010 r. w Solcu-Zdroju funkcjonował 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.  W gminie 
funkcjonowały równieŜ 2 placówki stacjonarnej pomocy społecznej, w tym jeden dom 
pomocy społecznej. Dysponują one 82 miejscami, 81 miejsc jest zajętych.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Solcu-Zdroju w 2010 r. na realizację zadań z 
zakresu świadczeń rodzinnych wydatkował kwotę 1 824 590 zł, świadczeń alimentacyjnych – 
101 056 zł. Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono 15 981 świadczeń dla 568 osób. W 
porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost liczby osób o 4,6%, a wypłaconej kwoty 
o 18,9% wobec spadku liczby wypłaconych świadczeń o 4,2%. Wielkość wypłaconych z tego 
tytułu świadczeń wzrosła drugi rok z rzędu, jednak wzrost w 2010 r. był szczególnie wysoki 
(w roku 2009 kwota ta wzrosła o 0,7%). Z funduszu alimentacyjnego wypłacono w 2010 r. o 
24,6% zaliczek więcej niŜ w roku poprzednim. Zaliczkami objęto 1 osobę więcej. Łączna 
kwota wypłaconych zaliczek wzrosła o 38,4%. 

 

PODSUMOWANIE 

Gmina Solec-Zdrój nie posiada publicznych placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 
jednak rozwijała się w ostatnich latach pod względem placówek niepublicznych. Korzystnie 
kształtował się w 2010 r. wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 aptekę. W okresie 
2009-2010 zwiększała się kwota środków wydatkowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu-Zdroju. 

 

Kultura i sport 

Spośród obiektów sportowych w 2010 r. gmina Solec-Zdrój dysponowała jednym boiskiem 
do gier, dwiema małymi salami gimnastycznymi, dwoma otwartymi kortami tenisowymi i 
jednym polem golfowym. Obiekty te, za wyjątkiem boiska do gier, przystosowane były 
równieŜ dla osób niepełnosprawnych. Pod tym względem gmina ma przewagę nad 
pozostałymi gminami powiatu, w tym miejsko-wiejską gminą Busko-Zdrój. Pod względem 
obiektów sportowych Busko-Zdrój charakteryzuje się lepszą infrastrukturą w zakresie  
pływalni, posiadając jedną pływalnię krytą oraz uniwersalne boiska. Trzy gminy wiejskie 
powiatu posiadają ponadto stadiony, którego brak w Solcu-Zdroju.  



Solec-Zdrój nie posiada muzeów, obiektów działalności wystawienniczej, instytucji 
muzycznych, teatrów ani kin. Jedno kino posiada jedynie Busko-Zdrój. Gmina dysponuje 
natomiast jednym ośrodkiem kultury – Gminnym Centrum Kultury. Oprócz tego w powiecie 
występują 23 ośrodki kultury, niemal wszystkie jednak w gminie Busko-Zdrój. Od roku 2005 
rośnie liczba imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, a od 
2003 r. liczba uczestników zorganizowanych imprez. Najnowsze dostępne dane dla 2009 r. 
wskazują na 29 zorganizowanych imprez, na których pojawiły się 2163 osoby, podczas gdy w 
2005 r. było to 11 imprez z 630 uczestnikami. To znaczna poprawa i w analizowanych latach 
pod tym względem gmina wyprzedziła gminę Tuczępy. Nadal wypadła jednak gorzej niŜ 
Nowy Korczyn i znacznie gorzej niŜ Pacanów i Busko-Zdrój. W 2009 r. w gminie 
zorganizowano następujące imprezy: 

• wystawy – 3 imprezy z 98 uczestnikami, 

• występy zespołów amatorskich – 5 imprez z 300 uczestnikami, 

• występy artystów i zespołów zawodowych – 2 imprezy z 550 uczestnikami, 

• spotkania, prelekcje, wykłady – 5 imprez z 320 uczestnikami, 

• imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne – 6 imprez z 830 uczestnikami, 

• konkursy – 8 imprez z 65 uczestnikami. 

W przypadku większości imprez lepszymi rezultatami pod względem ich liczby oraz 
uczestników szczycić się mogły gminy Nowy Korczyn, Pacanów i Busko-Zdrój. 

Gmina pozytywnie wypada pod względem zespołów artystycznych, których w 2009 r. było 3, 
choć ich liczba w stosunku do 2007 r. zmniejszyła się o połowę. Podobną tendencję 
obserwuje się jednak w Busku-Zdroju, w którym w 2009 r. funkcjonowały 4 zespoły 
artystyczne, a dwa lata wcześniej – 6. Zespoły te liczyły w Solcu-Zdroju na koniec 2009 r. 45 
osób (52 w Busku-Zdroju i 46 w Pacanowie). Do zespołów naleŜały: zespół teatralny, 
muzyczny (instrumentalny) i wokalny. Najliczniejszy spośród nich był zespół teatralny, licząc 
25 osób, następnie instrumentalny – 12 osób, najmniej osób liczył zespół wokalny – 8 osób. 

W 2009 r. w gminie działały 3 koła zainteresowań z największą w powiecie liczbą członków 
– 34 wobec 25 w Pacanowie i 22 w Busku-Zdroju. W stosunku do 2007 r. oznacza to jednak 
znaczny spadek zainteresowania udziałem w tego typu działalności kulturalnej, wtedy 
bowiem gminne koła liczyły 197 członków. W 2009 r. składały się na nie: koło komputerowe, 
plastyczne oraz seniora. 

Gmina wypada bardzo dobrze pod względem liczby kursów organizowanych przez gminny 
ośrodek kultury. W 2009 r. zorganizował on 5 kursów, co było jedyną tego typu działalnością 
w powiecie. W stosunku do 2007 oznacza to znaczną poprawę. Do kursów tych naleŜały: kurs 
języków obcych, plastyczny, gry na instrumentach, wiedzy praktycznej i komputerowy. W 
całym powiecie w 2009 r. nie było kursów tańca. 

Spośród 17 funkcjonujących w powiecie bibliotek i ich filii w 2010 r. jedna zlokalizowana 
była w gminie Solec-Zdrój. To gorszy rezultat niŜ w gminach Busko-Zdrój, Gnojno i 
Tuczępy. W pozostałych 4 gminach równieŜ funkcjonowała 1 biblioteka. Pozytywną 
informacją jest jednak to, Ŝe biblioteka, jako jedna z nielicznych w powiecie, przystosowana 



jest dla osób poruszających się na wózkach. Niestety udogodnienia dotyczą jedynie wjazdu, a 
nie poruszania się wewnątrz budynku. 

Księgozbiór biblioteki w Solcu-Zdroju liczył na koniec 2010 r. 22 172 woluminy i zmniejszył 
się w stosunku do dwóch lat poprzednich (24 463 woluminy w 2009 r.). Był to i tak większy 
księgozbiór niŜ w czterech gminach wiejskich powiatu. Pod względem liczby czytelników w 
ciągu roku Solec-Zdrój wypada lepiej juŜ jedynie od 3 gmin (Wiślica, Nowy Korczyn i 
Pacanów). Liczba ta w roku 2009 wprawdzie spadła, jednak w 2010 r. ponownie wzrosła. W 
2010 r. było to 675 czytelników wobec 423 w roku poprzednim. Pomimo tego gmina bardzo 
dobrze wypada na tle powiatu pod względem wypoŜyczeń księgozbioru na zewnątrz, których 
w 2010 r. było 17 427 (woluminów), co oznacza wzrost o niemal 100% w stosunku do roku 
poprzedniego. W tym przypadku Solec-Zdrój ustępuje jedynie gminie Busko-Zdrój. 

Pod względem wskaźników dot. bibliotek gmina wypada powyŜej przeciętnej dla powiatu. 
Liczba ludności przypadająca na 1 bibliotekę oraz księgozbiór na 1000 ludności były wyŜsze 
niŜ w powiecie (4949 osób wobec 3838 w powiecie i 4480,1 woluminu wobec 3072,8 w 
powiecie). W latach 2004-2010 wskaźniki te spadały, do czego przyczyniały się tendencje 
demograficzne. Liczba czytelników bibliotek na 1000 ludności wyniosła 136 osób w gminie i 
103 osoby przeciętnie w powiecie. W stosunku do 2004 r. liczba ta nieznacznie się 
zwiększyła wobec negatywnych tendencji obserwowanych w powiecie, jak i całej Polsce. 
WypoŜyczenia księgozbioru na 1 czytelnika wyniosły w 2010 25,8 woluminu wobec 16,5 w 
powiecie. Wartości te wzrastały w latach 2004-2010. 

 

PODSUMOWANIE 

Pod względem obiektów sportowych gmina wypada dobrze na tle powiatu, posiadając 
unikatowe obiekty, nie występujące w innych gminach, choć nie posiada stadionu i pływalni. 
Pochodną braku tych obiektów jest brak klubów sportowych w gminie. Pod względem 
działalności domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic Solec-Zdrój rozwija się w zakresie 
liczby i uczestników organizowanych imprez, choć dosyć znacznie ustępuje trzem gminom 
powiatu. W latach 2007-2009 zmniejszało się w gminie zainteresowanie udziałem w 
zespołach artystycznych i kołach zainteresowań, co jednak jest ogólnie obserwowaną w 
powiecie tendencją. Ośrodek kultury w gminie jako jedyny w powiecie zorganizował w 2009 
r. kursy, co oznacza znaczną poprawę w stosunku do 2007 r. Gmina wypada pozytywnie pod 
względem działalności bibliotek i aktywności mieszkańców w zakresie czytelnictwa 

 

 

 



 

1.4. WIZERUNEK  GMINY 
 

W regionie i szerszym otoczeniu gmina postrzegana jest przede wszystkim 
jako: 

• Gmina uzdrowiskowa z rozwiniętym zapleczem sanatoryjnym, 

• Gmina o czystym środowisku,  

• Gmina niezamożna z dużym udziałem rolnictwa, 

• Gmina bezpieczna.  

Na wizerunek gminy składa się przede wszystkim usytuowanie w niej 
ośrodków uzdrowiskowych, co jest związane z występowaniem na  terenie  
gminy najsilniejszych w Europie wód siarczkowych.  Poza regionem gmina znana 
jest  w szczególności przez  ośrodek „Malinowy  Zdrój”  oferujący  najwyższy 
standard usług sanatoryjno-leczniczych.   

Jest to miejsce znakomicie nadające się na wypoczynek ze względu na czyste 
środowisko naturalne, rozwijające się usługi związane z obsługa turystyczną i 
agroturystyczną oraz życzliwość mieszkańców. 

Gmina postrzegana  jest również jako jedna z najbezpieczniejszych w 
województwie świętokrzyskim.  

 

1.5. WYZWANIA ROZWOJOWE 
 
Strategia gminy powinna odpowiedzieć na następujące wyzwania 
rozwojowe: 

• Lepsze zagospodarowanie potencjału rolnictwa poprzez tworzenie 
warunków do poprawy  wydajności i efektywności 
gospodarowania oraz  odbioru produktów rolnych; 

• Dalsze wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne gminy, 
poprzez  tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i 
agroturystyki; 

•  Zmniejszenie stopy bezrobocia oraz zapewnienie stabilności 
istniejących  miejsc pracy oraz poszerzenie tego rynku przez 
sprzyjanie rozwojowi nowych podmiotów gospodarczych; 

• Polepszenie warunków wypoczynku dzieci i  młodzieży poprzez 
zwiększenie dostępności   do  placów zabaw,  boisk sportowych 
świetlic  oraz organizację  zajęć pozalekcyjnych; 

•  Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców  w wydarzeniach  
kulturalnych  poprzez  organizowanie imprez  o tym charakterze. 



• Zmniejszenie zagrożeń naturalnych głównie powodziowych 
poprzez  regulacje rzek oraz  remont  sieci melioracyjnych i rowów 
odwadniających. 

 

SILNE I SŁABE STRONY GMINY SOLEC -ZDRÓJ 

SILNE STRONY SŁABESTRONY 

PIERWSZORZĘDNE 

 

• Postępująca rozbudowa infra-
struktury  sanatoryjnej;  
 

• Realizowanie projektów 
związanych  z inwestowaniem w 
energie odnawialną , 
 

• Występowanie  zasobów wód 
siarkowych wykorzystywanych w 
lecznictwie uzdrowiskowym, 

•  
 

• Dobry poziom szkolnictwa 
gminnego wynikający z 
zatrudniania wykwalifikowanej 
kadry oraz dbałości o wyposażenie 
i substancje materialną szkół, 
 

• Dobrze przygotowana 
infrastruktura dla rozwoju  
budownictwa sanatoryjnego i 
indywidualnego, 

 

 

 

 

 

 

• Saba jakość dróg dojazdowych do 
pól utrudniająca rolnicze  
zagospodarowanie gruntów, 
 

• Słabe zorganizowanie terenów  
rekreacyjnych,  
 

•  Niskie dochody gminy wynikające 
z ograniczonej liczby 
przedsiębiorstw, oraz 
ograniczonego zainteresowania 
inwestowaniem w gminie, 

 

• Wąski rynek pracy, wpływający na 
wysoki poziom bezrobocia w 
gminie, 
 

• Słaba promocja wiedzy dotyczącej 
innowacyjnych technologii, 
 

• Braki w infrastrukturze sportowej i 
rekreacyjnej  utrudniające 
pełniejsze wykorzystanie 
potencjału gminy . 

 



 

DRUGORZĘDNE 

• Wysoki poziom zwodociągowania,   
skanalizowania oraz zgazyfiko-
wania gminy zapewniający 
właściwą ochronę ekologiczną, 
 

• Warunki klimatyczne oraz 
infrastruktura sprzyjające 
rozwojowi lecznictwa oraz 
turystyki i rekreacji, 
 

• Wysoki poziom świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
wyrażający się dbałością o 
środowisko naturalne, 
 

 

 

 

• Niski stopień zalesienia gminy, 
 

• Mała aktywność społeczna 
mieszkańców, 
 

• Niska jakość gleb ograniczająca 
efektywność   gospodarstw rolnych 
 

 

 

 

 

 

ZEWNĘTRZNE SZANSE I ZAGROŻENIA GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

SZANSE ZAGROŻENIA 

PIERWSZORZĘDNE 

 

• Wprowadzenie pełnych dopłat 
bezpośrednich  w rolnictwie; 
 

• Rosnące zainteresowanie 
agroturystyką  jako formą 
wypoczynku, 
 

• Moda na turystykę uzdrowiskową i 
związany z tym popyt na usługi 
uzdrowiskowe, 

 

• Dostęp do środków finansowania 

 

• Pogarszająca się sytuacja 
materialna mieszkańców związana 
ze wzrostem cen produktów w 
kraju, 
 

• Rosnące standardy unijne    w 
stosunku do produktów 
pochodzenia rolniczego, 
 

• Polityka rolna nie sprzyjająca 
rozwojowi  sektora, 
 



zewnętrznego w tym szczególnie 
programów operacyjnych 
finansowanych z UE, 
 

• Zainteresowanie inwestorów 
zewnętrznych budową 
pensjonatów i hoteli, 
 

• Dostęp do środków finansowania 
zewnętrznego w tym szczególnie 
programów operacyjnych 
finansowanych z UE, 

 

• Wzrost wymogów 
biurokratycznych związanych z 
pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych, 
 

• Radykalizacja przepisów 
związanych z inwestowaniem na 
terenach objętych programem 
„Natura 2000” 
 

 

 

 

 

• Niestabilna sytuacja gospodarcza i 
polityczna na świecie, 
 

• Rosnąca skłonność młodych 
mieszkańców gminy do jej 
opuszczenia, 
 

• Niespójność przepisów fiskalnych 
związanych z funkcjonowaniem 
małych przedsiębiorstw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. WIZJA ROZWOJU GMINY DO ROKU 2021 
 

Rozwój gminy Solec-Zdrój do roku 2021 koncentrować się będzie wokół sześciu pól 
strategicznych. Będą to: 

• Rolnictwo i rynek produktów rolnych, 

• Turystyka i usługi uzdrowiskowe, 

• Przedsiębiorczość i inwestorzy, 

• Oświata i kultura, 

• Opieka zdrowotna, 

• Infrastruktura drogowa i przeciwpowodziowa. 
 

2.1. POŻĄDANE TENDENCJE ROZWOJOWE GMINY  
 

Pożądanymi tendencjami rozwojowymi gminy w dziedzinie rolnictwa i rynku 
produktów rolnych są: 

• Zwiększenie powierzchni gospodarstw rolnych; 

• Zorganizowany marketing i sprzedaż produktów rolnych; 

• Uporządkowanie  przestrzeni produkcyjnej rolnictwa w tym 
zmiana użytkowania gruntów; 

• Zwiększenie innowacyjności produkcji rolniczej ; 

• Wspieranie  producentów rolnych poprzez  prowadzenie 
profesjonalnego doradztwa. 

Za pożądane  tendencje w obszarze turystyki i usług uzdrowiskowych uznaje się 
w gminie: 

• Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych; 

• Promowanie walorów turystycznych regionu; 

• Rozbudowa zaplecza uzdrowiskowego i poszerzanie zakresu usług 
sanatoryjnych; 

• Rozwój infrastruktury  turystyczno- rekreacyjnej oraz lepsze 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 

W obszarze przedsiębiorczość i inwestorzy za pożądane tendencje przyjęto: 

• Poszerzanie lokalnego rynku pracy poprzez tworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości; 

• Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy; 



• Rozwój firm lokalnych i pozyskiwanie w miarę  możliwości 
inwestorów zewnętrznych, 

W zakresie  oświaty i kultury pożądanymi tendencjami  rozwojowymi są: 

• Poszerzanie dostępności młodzieży do placówek edukacyjnych, 
kształcących na poziomie szkoły średniej; 

• Poszerzenie zakresu imprez o charakterze kulturalnym 
organizowanych na terenie gminy; 

• Rozbudowa infrastruktury  sportowej, w szczególności boisk 
szkolnych;  

• Zwiększanie dostępności dzieci do miejsc bezpiecznego spędzania 
czasu; 

•  Podniesienie stopnia zaangażowania  młodzieży  w działalność o 
charakterze oświatowo –kulturalnym organizowaną przez szkoły 
zlokalizowane na terenie gminy. 
 

Pożądane tendencje dotyczące obszaru opieki zdrowotnej obejmują: 

 

• Zwiększenie stopnia dostępności mieszkańców do lekarzy specjalistów 
oraz laboratoriów; 

• Stworzenie możliwości korzystania z usług rehabilitacyjnych na 
terenie gminy; 

• Promowanie zdrowego trybu życia; 

• Rozbudowa zaplecza służącego rozwojowi usług medycznych.  

 

W dziedzinie infrastruktury drogowej i przeciwpowodziowej pożądane tendencje 
dotyczą: 

• Poprawy stanu jakości dróg gminnych; 

• Poszerzenie sieci dróg gminnych w tym  dróg dojazdowych do pól; 

• Poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego związana z rozbudową 
infrastruktury okołodrogowej  (chodniki, oświetlenie etc.); 

• Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego poprzez  stworzenie 
systemu utrzymania drożności kanałów i rowów odwadniających; 

• Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej opartego na 
zbiornikach retencyjnych; 

• Uporządkowanie  instytucjonalne gospodarki wodnej w gminie. 
 

 



 

 

2.2.  PRZYSZŁY KSZTAŁT POWIĄZAŃ GMINY Z OTOCZENIEM 
 
Rozwój gminy w następnych latach  będzie przebiegał w powiazaniu z: 

-Uzdrowiskiem Busko –Zdrój, 
-Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, 
-Agencją Rynku Rolnego. 

W ramach relacji z Uzdrowiskiem Busko –Zdrój  niezbędny jest rozwój 
powiązań w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego  i rozwoju 
infrastruktury turystycznej, wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami 
uzdrowiskowymi zlokalizowanymi na terenie obu gmin.  promocja  regionu i 
uzdrowisk a  Ponadto ważnym obszarem współpracy powinno być  
podejmowanie inicjatyw służących tworzeniu zintegrowanej oferty 
uzdrowiskowo –turystycznej oraz jej promocja. 

  Zasadnym byłoby również wypracowanie spójnego wzorca (strategii) 
rozwoju obu gmin uzdrowiskowych, które mogłyby pełnić względem  siebie 
funkcje komplementarne.  

Powiązania z Urzędem Marszałkowskim dotyczyć będą przede wszystkim 
pozyskiwania funduszy (których dysponentem jest Urząd) przeznaczonych 
między innymi na rozwój infrastruktury drogowej, inwestycji proekologicznych 
czy wsparcie  gospodarstw rolnych. 

Ze względu na istotny udział rolnictwa w gospodarce gminy konieczne jest 
również  uksztaltowanie powiazań z Agencją Rynku Rolnego. Współpraca ta 
powinna zmierzać w kierunku zapewnienia większej efektywności gospodarstw 
rolnych zlokalizowanych na terenie gminy, co związane byłoby miedzy innym z 
prowadzeniem systemowej polityki informacyjnej i doradczej adresowanej do 
rolników . 

 

2.3.  PRZYSZŁY WIZERUNEK GMINY 
 

Solec –Zdrój  pozostanie gminą o charakterze uzdrowiskowo-turystyczno- 
rolniczym. Głównym elementem wizerunku gminy pozostanie jej uzdrowiskowy 
charakter. 

 Czynnikami zachęcającymi do odwiedzenia gminy i skorzystania z jej 
walorów  będzie przede wszystkim doskonale rozwinięta baza uzdrowiskowa z 
infrastrukturą leczniczą , rekreacyjną  i turystyczną i bardzo dobra dostępność 
komunikacyjna. 



 Dla osób odwiedzających gminę turystycznie (na krótszy okres czasu) 
zapewnione zostaną właściwe warunki hotelarskie i gastronomiczne.   Ważnym 
atutem gminy pozostanie czyste, ekologiczne środowisko naturalne. Będzie to 
gmina o dużej lesistości, zapewniająca rozwój myślistwa.  

Gmina Solec-Zdrój będzie gminą o bardzo dobrej  infrastrukturze 
technicznej z dobrze rozwiniętym  lokalnym rynkiem pracy. Będzie to bezpieczna 
gmina o ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej, gdzie funkcjonuje wiele 
podmiotów gospodarczych. W zakresie rolnictwa dominować będą 
wielkoobszarowe, efektywne gospodarstwa rolne. 

Społeczeństwo gminy będzie charakteryzować wysoki stopień  
wykształcenia oraz gościnność i otwartość na odwiedzających, co będzie 
sprzyjało budowaniu trwalszych związków z kuracjuszami i turystami a w 
konsekwencji przyczyni się do jej   trwałego rozwoju.   

    



 

3. PRIORYTETY, CELE I  KIERUNKI DZIAŁAŃ GMINY  

SOLEC-ZDRÓJ 
 

3.1.  PRIORYTET, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W OBSZARZE ROLNICTWA I 

RYNKU PRODUKTÓW ROLNYCH. 
 
PRIORYTET STRATEGICZNY NR 1 
Wspieranie rozwoju  efektywnych wysoko towarowych  gospodarstw 
rolnych. 
 

 Cel  strategiczny 1.1 
Wzrost dochodów gospodarstw rolnych  (o 100%). 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Organizowanie szkoleń dla rolników  zakresie 
prowadzenia gospodarstwa specjalistycznego; 

2. Udzielanie pomocy rolnikom przy powstawaniu i 
prowadzeniu  gospodarstw ekologicznych; 

3. Wspieranie gospodarstw prowadzących działalność 
agroturystyczną; 

4. Organizowanie sprawnego systemu przepływu  
informacji rynkowej oraz promocji produktów rolnych.  

  
Cel strategiczny 1.2 
Poprawa warunków  funkcjonowania gospodarstw rolnych. 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 
1. Wspieranie procesów służących powiększeniu 

powierzchni gospodarstw rolnych; 
2. Tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia 

handlu produktami rolnymi; 
3. Podejmowanie działań na rzecz właściwej gospodarki 

wodnej (nawadnianie i melioracja); 
4. Zwiększanie dostępności niektórych gruntów przez 

rozbudowę dróg dojazdowych; 
5. Wspieranie procesów służących rozbudowie bazy 

przetwórczej. 
 



3.2.   PRIORYTET, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W OBSZARZE  TURYSTYKI I 

USŁUG UZDROWISKOWYCH. 
 
PRIORYTET STRATEGICZNY NR 2 
Zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju  działalności 
uzdrowiskowej  i turystyki w gminie. 
 

Cel  strategiczny  2.1 
Wzrost liczby kuracjuszy i turystów odwiedzających gminę ( o 
200%). 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Sprzyjanie działaniom zapewniającym utrzymanie 
należytego stanu ekologicznego gminy; 

2. Sprzyjanie rozwojowi usług około uzdrowiskowych; 
3. Prowadzenie działań służących promocji walorów 

gminy; 
4. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi bazy 

noclegowej o różnym standardzie; 
5. Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania gminy 

pod kątem potrzeb inwestycyjnych w obszarze 
uzdrowiskowo- turystycznym. 

 

3.3.   PRIORYTET, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W OBSZARZE 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INWESTORÓW. 
 
PRIORYTET STRATEGICZNY NR 3 
Tworzenie warunków inwestowania  w gminie oraz rozwoju rynku pracy. 
 

Cel  strategiczny  3.1 
Wzrost zamożności społeczeństwa gminy ( do średniej krajowej) 
poprzez  zwiększenie liczby miejsc pracy  na terenie gminy (wzrost 
o 300%). 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Wydzielenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 
2. Pozyskiwanie inwestorów przez stosowanie  systemu 

preferencji dla inwestorów; 
3. Prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie zawodów 

zbieżnych z potrzebami przedsiębiorców; 
4. Wspieranie powstawania  małych i średnich 

przedsiębiorstw. 



 

3.4.   PRIORYTET, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W OBSZARZE OŚWIATY I 

KULTURY. 
 
PRIORYTET STRATEGICZNY NR 4 
Wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej w gminie.  

 
Cel  strategiczny  4.1 
Poprawa jakości nauczania służąca wzrostowi liczby studiujących z 
terenu gminy. 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy wyposażenia 
placówek oświatowych i kulturalnych; 

2. Tworzenie warunków doskonalenia umiejętności 
nauczycielskich; 

3. Sprzyjanie rozwojowi aktywności pozaszkolnych dzieci i 
młodzieży; 

4. Wspieranie  tworzeniu profili szkolnych współbieżnych z 
oczekiwaniami rynku pracy; 

5. Promocja szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
 

Cel  strategiczny  4.2. 
Wzrost dostępności do obiektów i imprez  kulturalnych i 
sportowych. 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Rozbudowa świetlic i boisk szkolnych w miejscowościach 
gminy; 

2. Wspieranie organizacji lokalnych  imprez kulturalnych; 
3. Wspieranie inicjatyw służących rozbudowie infrastruktury 

kulturalnej; 
4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży ( w kraju i za 

granicą). 

 

  
 
 
 



3.5.  PRIORYTET, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W OBSZARZE OPIEKI 

ZDROWOTNEJ. 
 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR  5 
Zapewnienie mieszkańcom gminy kompleksowej obsługi medycznej w 
zakresie lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. 
 

Cel  strategiczny  5.1 
Zwiększenie dostępności porad medycznych i usług 
laboratoryjnych dla mieszkańców gminy. 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 
1.  Wspieranie inicjatyw uruchamiania na terenie gminy 

gabinetów specjalistycznych; 
2. Utworzenie laboratorium analitycznego; 
3. Wspieranie działań w zakresie poszerzania czasu pracy 

placówek opieki zdrowotnej; 
4. Zatrudnianie lekarzy specjalistów. 

 
 

3.6.  PRIORYTET, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W OBSZARZE INFRASTRUKTURY 

DROGOWEJ I PRZECIWPOWODZIOWEJ. 
 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR  6 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa drogowego i 
przeciwpowodziowego na terenie gminy. 

 
Cel  strategiczny  6.1 
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy. 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Podejmowanie  działań  służących budowie i rozbudowie 
dróg gminnych; 

2. Rozbudowa infrastruktury około drogowej (chodniki , 
oświetlenie); 

3. Współpraca z powiatem w zakresie utrzymania i remontów 
dróg powiatowych. 

4. Poprawa jakości dróg dojazdowych; 
5. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rozwój 

infrastruktury drogowej w gminie. 



 

Cel  strategiczny  6.2 
Zapewnienie  bezpieczeństwa powodziowego miejscowościom 
gminy. 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.  Podjęcie działań w zakresie uregulowania rzeki Rzoski, 
2. Zapewnienie systemu prawidłowego utrzymania   sieci 

rowów melioracyjnych; 
3. Budowa zbiorników retencyjnych ; 
4. Opracowanie systemu monitoringu niebezpieczeństwa 

powodziowego; 
5. Wspieranie działań na rzecz zwiększania lesistości 

gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIKI 
 

Powierzchnia 

ogółem w ha ogółem w km2 

2010 2010 Kod Jednostka terytorialna 

ha km2 

0000000000 POLSKA 31267967 312679 
3000000000 Region wschodni 7486574 74866 
3260000000  ŚWIĘTOKRZYSKIE 1171050 11711 
3265300000 Podregion 53 - sandomiersko-jędrzejowski 667941 6680 
3265301000 Powiat buski 96800 968 
3265301013 Busko-Zdrój (3) 23550 236 
3265301014 Busko-Zdrój - miasto (4) 1228 12 
3265301015 Busko-Zdrój - obszar wiejski (5) 22322 224 
3265301022 Gnojno (2) 9631 96 
3265301032 Nowy Korczyn (2) 11667 117 
3265301042 Pacanów (2) 12458 125 
3265301052 Solec-Zdrój (2) 8504 85 
3265301062 Stopnica (2) 12596 125 
3265301072 Tuczępy (2) 8362 84 
3265301082 Wiślica (2) 10032 100 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wskaźniki modułu gminnego 

ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Jednostka 
terytorialna 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

Powiat buski 77 77 77 77 76 76 76 76 75 
Solec-Zdrój 60 60 59 59 60 59 59 58 58 
  kobiety na 100 męŜczyzn 

Powiat buski 104 105 105 105 105 105 105 105 105 
Solec-Zdrój 104 104 104 103 104 104 104 105 105 
  małŜeństwa na 1000 ludności 

Powiat buski 5,7 5,4 5,4 5,4 6,3 6,1 6,7 6,5 5,8 
Solec-Zdrój 6,2 6,4 4,5 4,7 6,7 7,6 6,0 5,4 5,2 
  urodzenia Ŝywe na 1000 ludności 

Powiat buski 9,1 8,9 8,2 8,8 7,9 9,0 9,9 9,9 9,9 
Solec-Zdrój 7,2 8,8 8,6 7,7 7,3 8,6 12,4 9,4 10,4 

 zgony na 1000 ludności 

Powiat buski 11,7 12,5 11,8 12,3 12,5 12,6 12,5 12,4 13,2 
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Solec-Zdrój 14,5 13,6 12,8 15,2 12,9 14,5 13,4 14,4 14,8 

 przyrost naturalny na 1000 ludności 

Powiat buski -2,6 -3,6 -3,6 -3,5 -4,6 -3,6 -2,6 -2,6 -3,3 
Solec-Zdrój -7,4 -4,9 -4,1 -7,5 -5,5 -6,0 -1,0 -5,0 -4,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wskaźnik obciąŜenia demograficznego 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Jednostka terytorialna 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba

POLSKA 60,7 58,9 57,5 56,3 55,7 55,3 55,1 55,0 55,2
Region wschodni 66,8 64,5 62,8 61,3 60,1 59,0 58,2 57,6 57,2
 ŚWIĘTOKRZYSKIE 65,1 63,0 61,5 60,1 59,1 58,4 57,8 57,4 57,3
Podregion 53 - sandomiersko-jędrzejowski 70,8 68,3 66,6 64,9 63,5 62,4 61,5 60,6 60,1
Powiat buski 71,0 68,6 66,9 65,3 64,2 63,4 62,6 62,2 61,6
Busko-Zdrój 61,3 59,1 57,8 56,9 56,5 56,4 56,2 56,3 56,9
Busko-Zdrój - miasto 53,8 51,7 51,4 50,5 50,3 50,9 52,0 53,0 54,7
Busko-Zdrój - obszar wiejski 71,0 68,5 65,8 65,0 64,2 63,1 61,1 60,0 59,3
Gnojno  80,6 77,4 75,3 73,1 71,2 69,2 69,1 69,1 67,6
Nowy Korczyn  82,5 79,7 76,8 73,4 71,2 71,0 69,1 67,6 65,4
Pacanów  81,5 78,2 76,9 75,6 72,8 71,9 71,1 69,9 69,1
Solec-Zdrój  77,9 74,9 74,1 71,2 70,1 68,2 66,8 66,9 64,4
Stopnica  76,9 74,6 72,7 69,8 67,8 66,7 65,2 64,6 62,9
Tuczępy  75,3 74,2 72,8 72,0 72,5 70,6 69,9 67,9 66,3
Wiślica  78,4 77,0 74,3 72,5 70,5 67,9 66,4 64,8 63,8

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
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plany zagospodarowania 
przestrzennego ogółem 

powierzchnia gminy objęta 
obowiązującymi planami ogółem 

2009 2010 2009 2010 Jednostka terytorialna 

szt szt ha ha 

POLSKA 36302 38184 7962401 8242514 

Region wschodni 5911 6149 2078570 2072918 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 559 604 233727 246993 

Podregion 53 - 
sandomiersko-
jędrzejowski 204 219 121925 123024 

Powiat buski 35 38 9893 9893 

Busko-Zdrój (3) 29 29 1393 1393 

Pacanów (2) 1 1 1 1 

Solec-Zdrój (2) 2 5 8490 8490 

Stopnica (2) 1 1 3 3 

Tuczępy (2) 1 1 4 4 

Wiślica (2) 1 1 2 2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Tereny zieleni wg lokalizacji 

ogółem 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Jednostka 
terytorialna 

ha ha ha ha ha ha 

Powiat buski 89598,8 89598,8 89598,8 89598,8 89585,3 89585,3 
Solec-Zdrój  8241,3 8241,3 8241,3 8241,3 8231,7 8231,7 
  parki krajobrazowe razem 

Powiat buski 16751,0 16751,0 16751,0 16751,0 16751,0 16751,0 
Solec-Zdrój  518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 

 
rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody w parkach 

krajobrazowych 

Powiat buski 24,7 24,7 24,7 24,7 34,7 34,7 
Solec-Zdrój  0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 

 obszary chronionego krajobrazu razem 

Powiat buski 72829,0 72829,0 72829,0 72829,0 72829,0 72829,0 
Solec-Zdrój  7710,0 7710,0 7710,0 7710,0 7710,0 7710,0 

 uŜytki ekologiczne 

Powiat buski 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 
Solec-Zdrój  13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Jednostki gospodarcze na 10 tys. ludności 

podmioty wpisane do 
rejestru REGON na 10 

tys. ludności 

jednostki nowo 
zarejestrowane w 

rejestrze REGON na 10 
tys. ludności 

jednostki wykreślone z 
rejestru REGON na 10 

tys. ludności 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Jednostka 
terytorialna 

jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. 

POLSKA 981 1024 92 105 94 62 
Region wschodni 739 771 70 81 68 50 
 
ŚWIĘTOKRZYSKI
E 832 859 71 83 87 59 
Podregion 53 - 
sandomiersko-
jędrzejowski 664 688 53 60 66 39 
Powiat buski 744 765 60 58 78 37 
Busko-Zdrój 1030 1054 88 80 105 48 
Busko-Zdrój - 
miasto 1413 1441 107 100 146 63 
Busko-Zdrój - 
obszar wiejski 613 637 68 59 59 32 
Gnojno  506 522 34 35 58 13 
Nowy Korczyn  414 446 24 40 35 22 
Pacanów  410 419 25 23 34 18 
Solec-Zdrój  579 580 52 48 54 42 
Stopnica  715 730 50 40 125 35 
Tuczępy  477 510 37 57 24 36 
Wiślica  488 515 39 55 41 30 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Jednostki gospodarcze sektora prywatnego w podziale według formy działalności 

sektor 
prywatny 
- ogółem 

sektor 
prywatny 
- osoby 
fizyczne 

prowadzą
ce 

działalno
ść 

gospodar
czą 

sektor 
prywatny 
- spółki 

handlowe 

sektor 
prywatny 
- spółki 

handlowe 
z 

udziałem 
kapitału 

zagranicz
nego 

sektor 
prywatny 

- 
spółdziel

nie 

sektor 
prywatny 

- 
fundacje 

sektor 
prywatny 

- 
stowarzy
szenia i 

organizac
je 

społeczn
e 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Jednostka 
terytorialna 

jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. 

POLSKA 3787854 2942965 298355 68219 17156 12444 92044 
Region 
wschodni 499090 405831 24854 3134 2852 1170 17159 
 
ŚWIĘTOKRZYS
KIE 105398 86663 4619 563 491 203 3022 
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Podregion 53 - 
sandomiersko-
jędrzejowski 32404 26930 894 94 250 52 1269 
Powiat buski 5376 4594 141 14 35 10 166 
Busko-Zdrój  3303 2804 98 11 11 7 77 
Busko-Zdrój - 
miasto  2336 1943 80 9 9 6 46 
Busko-Zdrój - 
obszar wiejski  967 861 18 2 2 1 31 
Gnojno  226 194 2 1 3 0 11 
Nowy Korczyn  261 218 5 0 4 0 15 
Pacanów  307 257 8 0 3 3 17 
Solec-Zdrój  275 231 11 2 3 0 11 
Stopnica  546 495 7 0 6 0 13 
Tuczępy  181 148 8 0 3 0 10 
Wiślica  277 247 2 0 2 0 12 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 

Jednostki gospodarcze w podziale według klas wielkości 

ogółem 0 - 9 10 - 49 50 - 249 

2010 2010 2010 2010 Jednostka terytorialna 

jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. 

POLSKA 3909802 3713677 161550 29731 
Region wschodni 517285 491391 21361 3941 
 ŚWIĘTOKRZYSKIE 108715 103228 4512 849 
Podregion 53 - sandomiersko-
jędrzejowski 33858 32026 1547 253 
Powiat buski 5576 5273 263 37 
Busko-Zdrój (3) 3401 3233 138 27 
Busko-Zdrój - miasto (4) 2412 2294 93 22 
Busko-Zdrój - obszar wiejski (5) 989 939 45 5 
Gnojno (2) 240 222 16 2 
Nowy Korczyn (2) 277 259 17 1 
Pacanów (2) 323 296 26 1 
Solec-Zdrój (2) 287 273 12 2 
Stopnica (2) 562 532 29 1 
Tuczępy (2) 196 181 12 3 
Wiślica (2) 290 277 13 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Miejsca noclegowe 

miejsca noclegowe ogółem VII 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Jednostka 
terytorialna 

msc msc msc msc msc msc msc 

Powiat buski 322 239 360 1793 1776 1777 1922 

Solec-Zdrój (2) 104 50 195 479 419 493 490 

 

Noclegi udzielone turystom 

udzielone noclegi ogółem I-XII 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Jednostka 
terytorialna 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

Powiat buski 29187 28632 215457 466881 456601 457105 491385 

Solec-Zdrój (2) 9232 8702 53458 95155 97232 99419 96722 

 udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII 

Powiat buski 1224 2564 5342 8966 8787 8349 7913 

Solec-Zdrój (2) 0 0 415 420 1151 1195 1013 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania ogółem i w przeliczeniu na 1 osobę w 2009 r. 

1 mieszkania 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jednostka terytorialna 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 

Powiat buski 80,9 81,1 81,4 81,6 81,8 b.d. 

Solec-Zdrój  86,0 86,3 86,5 86,5 86,7 b.d. 

  na 1 osobę 

Powiat buski 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 b.d. 

Solec-Zdrój  26,4 26,6 26,8 26,9 27,3 b.d. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Mieszkania wyposaŜone w instalacje jako w odsetek ogółu mieszkań 

  wodociąg 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  % % % % % % 

Powiat buski 84,1 84,1 84,2 84,3 84,3 b.d. 

Solec-Zdrój  90,1 90,2 90,2 90,2 90,3 b.d. 

 łazienka 

Powiat buski 66,0 66,2 66,3 66,5 66,6 b.d. 

Solec-Zdrój  63,2 63,3 63,4 63,6 63,7 b.d. 

 centralne ogrzewanie 

Powiat buski 60,7 60,8 61,0 61,2 61,3 b.d. 

Solec-Zdrój  61,3 61,4 61,5 61,7 61,8 b.d. 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Współczynniki skolaryzacji brutto 

współczynnik skolaryzacji brutto 

szkoły podstawowe 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Jednostka terytorialna 

% % % % % % 

Powiat buski 103,47 103,28 102,43 102,45 102,79 102,72 
Solec-Zdrój (2) 99,21 96,93 97,38 97,25 98,71 98,63 
  gimnazja 

Powiat buski 102,24 102,17 101,42 101,72 101,55 101,89 
Solec-Zdrój (2) 100,00 99,54 96,62 100,94 104,17 105,52 

 współczynnik skolaryzacji netto 

 szkoły podstawowe 

Powiat buski 102,60 101,92 101,40 101,66 101,13 100,39 
Solec-Zdrój (2) 97,89 95,81 96,50 96,94 96,45 96,92 

 gimnazja 

Powiat buski 99,03 99,76 98,86 98,69 98,56 98,56 
Solec-Zdrój (2) 96,70 98,17 95,78 98,59 100,00 103,87 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Obowiązkowo i nadobowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych jako odsetek 
ogółu uczniów 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

  nadobowiązkowo obowiązkowo 

POLSKA 16,7% 13,6% 13,1% 97,1% 98,8% 99,5% 
Region wschodni 18,0% 14,9% 14,7% 97,0% 98,8% 99,5% 
 ŚWIĘTOKRZYSKIE 16,8% 14,6% 13,1% 96,1% 97,8% 99,1% 
Podregion 53 15,3% 12,6% 13,1% 95,2% 97,0% 98,8% 
Powiat buski 14,2% 12,1% 10,6% 91,7% 94,9% 96,1% 
Busko-Zdrój  14,5% 11,4% 6,1% 82,8% 87,4% 92,8% 
Busko-Zdrój - miasto  14,1% 10,0% 6,2% 78,7% 86,2% 90,6% 
Busko-Zdrój - obszar 
wiejski  15,1% 13,8% 5,8% 89,5% 89,4% 96,5% 
Gnojno  0,0% 0,0% 0,0% 99,7% 100,0% 99,4% 
Nowy Korczyn  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Pacanów  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 99,8% 99,8% 
Solec-Zdrój  42,8% 46,1% 45,5% 99,7% 107,2% 100,0% 
Stopnica  53,1% 40,6% 48,7% 99,3% 99,5% 94,2% 
Tuczępy  0,0% 0,0% 0,0% 89,8% 100,0% 99,6% 
Wiślica  0,0% 0,0% 0,0% 98,9% 98,6% 98,8% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Obowiązkowo i nadobowiązkowo uczący się języka obcego w gimnazjach jako odsetek ogółu 
uczniów 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

  nadobowiązkowo obowiązkowo 

POLSKA 47,1% 36,4% 26,7% 104,1% 125,1% 148,5% 
Region wschodni 51,7% 38,4% 25,6% 105,0% 126,9% 153,2% 
 ŚWIĘTOKRZYSKIE 51,6% 37,2% 26,5% 102,9% 124,4% 150,5% 
Podregion 53 47,0% 36,9% 25,5% 101,1% 120,3% 147,0% 
Powiat buski 28,2% 25,7% 31,3% 96,5% 120,1% 137,6% 
Busko-Zdrój  0,0% 7,3% 25,7% 91,8% 118,6% 128,9% 
Busko-Zdrój - miasto  0,0% 12,1% 43,6% 87,6% 110,8% 106,8% 
Busko-Zdrój - obszar 
wiejski  0,0% 0,0% 0,0% 98,0% 130,6% 160,8% 
Gnojno  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 131,1% 161,7% 
Nowy Korczyn  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 130,4% 170,6% 
Pacanów  88,5% 44,0% 24,1% 99,7% 129,7% 159,8% 
Solec-Zdrój  95,3% 99,5% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 
Stopnica  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tuczępy  0,0% 0,0% 0,0% 98,1% 135,6% 168,1% 
Wiślica  0,0% 0,0% 0,0% 99,6% 128,2% 164,7% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Liczba pracujących 

ogółem 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Jednostka 
terytorialna 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 7572263 7670167 7835758 8038145 8372169 8624189 8492588 8611367 
Region wschodni 1099557 1112122 1128958 1151931 1195071 1222709 1202291 1228842 
 
ŚWIĘTOKRZYSK
IE 206343 208069 213208 216865 224728 231821 227880 233771 
Podregion 53 - 
sandomiersko-
jędrzejowski 65168 65637 66546 66586 68176 70830 70333 72552 
Powiat buski 9455 9451 9647 9510 9875 10103 10237 10943 
Busko-Zdrój (3) 6715 6706 6790 6697 7002 7098 7097 7700 
Gnojno (2) 262 271 260 279 272 290 338 312 
Nowy Korczyn (2) 323 373 347 393 333 384 494 457 
Pacanów (2) 432 418 502 491 509 500 522 638 
Solec-Zdrój (2) 384 387 392 387 389 527 526 544 
Stopnica (2) 335 329 333 334 316 325 320 320 
Tuczępy (2) 729 674 722 624 772 693 681 668 
Wiślica (2) 275 293 301 305 282 286 259 304 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

                                                                                                           Przewodniczący  Rady 

 Czesław Stępień 

 


